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 ข่่�วสิ�รเลี่มที�สิอิงข่อิงปี 2564 นี� ก้็ม�พร้อิมข่่�วดีที�ประเทศ์ไทยเร�เริ�มมีก้�รฉีีดวัคซีีนป้อิงก้ันโควิด-19แลี้ว  

ซ่ี�งปริม�ณข่อิงผู้้้ที�ได้รับก้�รฉีีดวัคซีีนก็้คงจะค่อิย ๆ เพิ�มข่่�นทั�วโลีก้ ซ่ี�งแม้ว่�ข่ณะนี�จะยังมีปริม�ณผู้้้ที�ได้รับวัคซีีนยังไม่ม�ก้นัก้ 

แต่์ก็้เริ�มเห็นว่� อัิต์ร�ก้�รระบ�ดมีแนวโน้มที�ดีข่่�น คือิค่อิย ๆ ลีดลีง แม้ว่�จะมีก้ระแสิว่� มีไวรัสิก้ลี�ยพันธ์ิ์ที�วัคซีีนไม่สิ�ม�รถ

ป้อิงกั้นได้  แต่์ก็้น่�จะผู่้อินหนัก้เป็นเบ�ได้

 แม้ว่�จะมีก้�รฉีีดวัคซีีนแล้ีว  แต่์เร�ก็้ยังต้์อิงมีก้�รป้อิงกั้นตั์วเอิงแลีะคนข้่�งเคียงกั้นอิย้่ ดังนั�น ก้�รประชุีมก้ลี�งปีนี� 

ก้็ยังคงเป้นแบบ hybrid คือิมีทั�ง onsite แลีะ online ซี่�งมีเสิียงต์อิบรับที�ดี สิำ�หรับก้�รประชีุมในร้ปแบบนี� ก้ลี�งปีนี� 

เร�ยังคงจัดก้�รประชุีมที�เดิม โดยจะจัดในระหว่�งวันที� 16-18 มิถุน�ยน 2564 

แล้ีวพบกั้นใหม่ในฉีบับหน้�ครับ

สุขสันต์วันสงกรานต์
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กับัโรคปรทิันัต์(์2)
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บทความวิชาการ

 ในฉีบับที�แลี้ว เร�ได้พ้ดคุยก้ันถ่งคว�มสิัมพันธิ์์ข่อิงโรค 

ปริทันต์์กั้บโรคข่อิงระบบเมท�บอิลิีค โดยได้อ้ิ�งอิิงร�ยง�นข่อิงทีม 

นัก้วิจัยจ�ก้ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 

ที�ได้แสิดงคว�มสัิมพันธ์ิ์ระหว่�ง เชืี�อิก่้อิโรคปริทันต์์ ที�ไปรบก้วน สิมดุลี

ข่อิงเมแทบอิลิีสิมข่อิงระบบก้ล้ี�มเนื�อิ ซ่ี�งอิ�จจะเกิ้ดจ�ก้ ก้�รที�เชืี�อิ 

P. gingivalis ไปรบก้วนสิมดุลีข่อิง gut microbiome ซ่ี�งในคว�ม

เป็นจริงแล้ีว นอิก้จ�ก้ร�ยง�นฉีบับหลัีก้ที�ใช้ีในก้�รอ้ิ�งอิิงนั�น ก็้ยังมี

ร�ยง�นอีิก้จำ�นวนม�ก้ที�แสิดงถ่งผู้ลีข่อิงเชืี�อิ P gingivalis ที�มีต่์อิสิมดุลี

ข่อิง gut microbiome โดยปร�ก้ฏก้�รนี�เกิ้ดข่่�นได้อิย่�งไร แลีะเกี้�ยว

อิะไรกั้บ metabolic syndrome ก็้จะข่อิอินุญ�ต์ม�ข่ย�ยคว�มต่์อิ

ในต์อินที�สิอิงนี�นะครับ

 ก่้อินที�จะเล่ี�เรื�อิงต่์อิ ข่อิข่ย�ยคว�มคำ�ว่� dysbiosis อีิก้ครั�ง

ว่�หม�ยถ่ง ภ�วะคว�มไม่สิมดุลีข่อิงจุลีินทรีย์ หรือิแบคทีเรียใน 

ร่�งก้�ย โดยเฉีพ�ะในระบบท�งเดินอิ�ห�ร ซ่ี�งโดยนัยแล้ีว หม�ยถ่ง

ก้�รลีดลีงข่อิงแบคทีเรียที�ดี แลีะก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงแบคทีเรียก้่อิโรค 

โดยทั�วไป สิมดุลีที�ดีข่อิงเชืี�อิในท�งเดินอิ�ห�ร นอิก้จ�ก้จะช่ีวยในก้�ร

ย่อิยอิ�ห�รมีประสิิทธิิ์ภ�พแล้ีว ยังช่ีวยส่ิงเสิริมระบบภ้มิคุ้มกั้นข่อิง 

ร่�งก้�ย โดยก้�รสิ่งเสิริมคว�มแข่็งแรงข่อิงเซีลีลี์บุท�งเดินอิ�ห�ร  

(ซ่ี�งปก้ติ์เซีลีล์ีบุท�งเดินอิ�ห�รเหล่ี�นี� จะย่ดโยงกั้นอิย่�งแข็่งแรงด้วย

โปรตี์นที�เรียก้ว่� tight junction ซ่ี�งทำ�หน้�ที�เป็น barrier ป้อิงกั้น 

ก้�รแพร่ผู่้�นข่อิงสิ�รที�ไม่พ่งประสิงค์เข้่�ส่้ิร่�งก้�ย) โดยที�ภ�วะ dys-

biosis จะส่ิงผู้ลีต่์อิก้�รทำ�ง�นข่อิงเซีลีล์ีผุู้ผู้นังท�งเดินอิ�ห�ร ทำ�ให้ 

tight junction ระหว่�งเซีลีล์ีมีจำ�นวนลีดลีง เป็นผู้ลีให้เชืี�อิก่้อิโรค 

หรือิสิ�รพิษ์จ�ก้เชืี�อิก่้อิโรค สิ�ม�รถผู่้�นเข้่�ส่้ิร่�งก้�ยได้ม�ก้ข่่�น  

 ห�ก้มอิงย้อินม�ที�คว�มสัิมพันธ์ิ์ข่อิง oral bacteria กั้บ 

แบคทีเรียที�พบได้ในอิุจจ�ระข่อิงคนเร�นั�น มีร�ยง�นจ�ก้ the 

Human Microbiome Project ที�เปรียบเทียบชีนิดข่อิงแบคทีเรีย

ในช่ีอิงป�ก้ แลีะในอุิจจ�ระข่อิงอิ�สิ�สิมัคร พบว่� ร้อิยลีะ 45 ข่อิง

อิ�สิ�สิมัคร จะมี จีนัสิ ข่อิงแบคทีเรียในชี่อิงป�ก้แลีะในอิุจจ�ระ 

เหมือินก้ัน ซ่ี�งสินับสินุนว่� แบคทีเรียในช่ีอิงป�ก้สิ�ม�รถลีงไปเจริญ 

เติ์บโต์ในลีำ�ไส้ิได้ โดยก้�รเคลืี�อินย้�ยไปกั้บนำ��ลี�ย จ�ก้ก้�รประม�ณ

จำ�นวนแบคทีเรียที�พบในนำ��ลี�ย แลีะปริม�รข่อิงนำ��ลี�ยที�ผู้ลิีต์แลีะ 

ถ้ก้ก้ลืีนในแต่์ลีะวัน มีก้�รค�ดก้�รกั้นว่� ผู้้้ป่วยโรคปริทันต์์สิ�ม�รถ 

จะก้ลืีนเชืี�อิ P. gingivalis ได้ม�ก้ถ่ง 1012-1013 ตั์วต่์อิวันเลียทีเดียว 

 เชืี�อิ P. gingivalis เป็นเชืี�อิที�สิ�ม�รถก่้อิให้เกิ้ดภ�วะ dys-

biosis ได้ทั�งในช่ีอิงป�ก้แลีะในท�งเดินอิ�ห�ร ก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงเชืี�อิ 

P. gingivalis ในท�งเดินอิ�ห�รนั�น จะทำ�ให้เกิ้ดภ�วะ endotoxemia

หรือิภ�วะก้�รมีสิ�รพิษ์ที�สิร้�งม�จ�ก้แบคทีเรียแก้รมลีบในระบบ 

ไหลีเวียนโลีหิต์ แลีะนำ�ไปสิ้่ภ�วะ metabolic disorder ได้ 

ซ่ี�งปร�ก้ฏหลัีก้ฐ�นในหน้ทดลีอิงว่� ถ้�ให้หน้ได้รับเชืี�อิ P. gingivalis 

ท�งอิ�ห�รสัิปด�ห์ลีะสิอิงครั�ง เป็นเวลี� 5 สัิปด�ห์ จะทำ�ให้ระดับ 

endotoxin แลีะ insulin ในก้ระแสิเลืีอิดเพิ�มส้ิงข่่�น แลีะทำ�ให้เซีลีล์ี

ข่อิงผู้นังลีำ�ไส้ิ มีปริม�ณข่อิง tight junction ลีดลีง

 ในอิีก้ก้�รทดลีอิงหน่�ง เป็นก้�รให้เชีื�อิ P. gingivalis 

ในจำ�นวนม�ก้เพียงครั�งเดียว ซี่�งก้็พบว่�เพียงที�จะทำ�ให้เก้ิดก้�ร

เปลีี�ยนแปลีงข่อิง tight junctionรวมทั�งทำ�ให้สิัดสิ่วนข่อิงเชีื�อิ 

แบคทีเรียสิ�ยพันธ์ิ์ Bacteroides ต่์อิ Firmicutes เปลีี�ยนแปลีงใน

ท�งเดินอิ�ห�ร ซ่ี�งสิอิดคล้ีอิงกั้บร�ยง�นในผู้้้ป่วย chronic perio-

dontitis ที�พบว่� จะมีคว�มหลี�ก้หลี�ยข่อิงสิ�ยพันธ์ุิ์ข่อิงแบคทีเรีย

ในท�งเดินอิ�ห�รน้อิยลีง โดยเฉีพ�ะสิัดสิ่วนข่อิงเชีื �อิในก้ลีุ ่ม  

Bacteroides แลีะนำ�ไปส่้ิภ�วะ dysbiosis (ที�น่�สินใจคือิ ร�ยง�น

ที�แสิดงว่� ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข่อิงสิัดสิ่วนข่อิงเชีื�อิในท�งเดินอิ�ห�ร 

โดยเฉีพ�ะในก้ลีุม่ Firmicutes แลีะ Bacteroides จะทำ�ให้เก้ิด 

ภ�วะอ้ิวน)



 ก้�รเกิ้ดภ�วะ endotoxemia จ�ก้ dysbiosis นั�น จะก่้อิให้ 

เกิ้ดก้�รอัิก้เสิบที�เรียก้ว่� systemic inflammation โดยเฉีพ�ะที� 

เนื�อิเยื�อิไข่มัน รวมทั�งมีผู้ลีก้ระตุ้์นก้�รแบ่งตั์วข่อิง adipocyte มีก้�ร

สิร้�ง inflammatory cytokines เพิ�มข่่�น ก้�รต์อิบสินอิงข่อิงเซีลีล์ีต่์อิ

insulin ลีดลีง แลีะก้ระตุ้์นก้�รอัิก้เสิบข่อิงเนื�อิเยื�อิ รวมทั�งยังมีผู้ลีต่์อิ

ก้�รทำ�ง�นข่อิง macrophage แลีะรบก้วนก้�รห�ยข่อิงแผู้ลีด้วย 

ซ่ี�งอิ�ก้�รเหล่ี�นี� จะสัิมพันธ์ิ์กั้บภ�วะอ้ิวน แลีะภ�วะ metabolic 

disorder

 ภ�วะอ้ิวน เป็นภ�วะที�ระบบเมท�บอิลิีคข่อิงร่�งก้�ยเสีิย

สิมดุลี ทำ�ให้เกิ้ด glucose intolerance แลีะ insulin resistant  

ซ่ี�งเป็นผู้ลีต์�มจ�ก้ภ�วก้�รณ์อัิก้เสิบข่อิงเนื�อิเยื�อิ แลีะจะนำ�ไปส่้ิก้�ร

เกิ้ดโรคข่อิงระบบเมแทบอิลิีคได้ต่์อิไป

 ดังนั�น แปรงฟัันด้วยวิธีิ์ก้�รที�ถ้ก้ต้์อิงสิมำ��เสิมอิ อิย่�งน้อิย

วันลีะสิอิงครั�ง หรือิหลีังอิ�ห�รสิ�มมื�อิได้ก้็ดี เพื�อิก้ำ�จัด plaque 

อิอิก้ให้หมด เวลี�แปรงฟััน จ่งเป็นเรื�อิงสิำ�คัญ แต่์ถ้�จะเชืี�อิเรื�อิงก้�ร

แปรงแห้ง ก็้ต้์อิงเข้่�ใจว่�ต้์อิงบ้วนเอิ� plaque อิอิก้ให้หมด เพร�ะ

ก้�รแปรงแห้งนั�น อิ�จจะต้์อิงก้�รประโยชีน์จ�ก้ ฟัล้ีอิอิไรด์ในย�สีิฟััน 

แต์่ห�ก้เร�ไม่เอิ�เชีื�อิในชี่อิงป�ก้อิอิก้ แลีะก้ลีืนก้ลีับเข่้�ในร่�งก้�ย 

ก็้ลีอิงก้ลัีบไปอ่ิ�นข้่�งต้์นใหม่ว่� ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข่อิง gut microbiota 

อิ�จจะก่้อิผู้ลีเสีิยต่์อิระบบข่อิงร่�งก้�ยได้อิย่�งไร

บทคุวามอ้้างอ้ิง

Olsen I, Yamazaki K. Can oral bacteria affect the microbiome of the gut? J Oral Microbiol. 2019 Mar 18;11(1):1586422. 

doi: 10.1080/20002297.2019.1586422.

Nakajima M, Arimatsu K, Kato T, Matsuda Y, Minagawa T, Takahashi N, Ohno H, Yamazaki K. Oral Administration of P. 

gingivalis Induces Dysbiosis of Gut Microbiota and Impaired Barrier Function Leading to Dissemination of Enterobacteria 

to the Liver. PLoS One. 2015 Jul 28;10(7):e0134234. doi: 10.1371/journal.pone.0134234.

Mulhall H, Huck O, Amar S. Porphyromonas gingivalis, a Long-Range Pathogen: Systemic Impact and Therapeutic 

Implications. Microorganisms. 2020 Jun 9;8(6):E869. doi: 10.3390/microorganisms8060869.
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คร�วที�แล้ีวเร�ได้คุยกั้นถ่งเรื�อิงที�ว่� ฟัันนั�นเป็น

สิิ�งที�อิย้่ค่้กั้บสิิ�งมีชีีวิต์ม�เนิ�นน�น น�นก่้อินจะมีสิิ�งมีชีีวิต์ที�เรียก้ว่�

 โฮโมเซเปี้้�ยน ม�ป้วนเปี�ยนอิย้่บนด�วเคร�ะห์โลีก้นี�หลี�ยร้อิยล้ี�นปีนัก้ ในวันนี�ก็้จะข่อิม�คุยกั้นต่์อิ 

ถ่งเรื�อิงร�วข่อิงสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงฟัันในมนุษ์ย์ ซี่�งเพิ�งจะม�ปร�ก้ฏก้�ยบนโลีก้ได้ไม่น�นนัก้เมื�อิเทียบก้ับสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ 

ห�ก้ถ�มว่�ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�รเร�เป็นตั์วอิะไรก่้อินที�จะม�เป็นมนุษ์ย์ หลี�ยท่�นคงจะต์อิบว่�ลิีง อัินที�จริงมันก็้ไม่ผิู้ดเสีิยทีเดียวแต่์ก็้ไม่ได้ถ้ก้

ข่อิเรียก้ว่�มนุษ์ย์แลีะลิีงมีบรรพบุรุษ์ร่วมกั้นจะดีก้ว่� แลีะสิ�ยวิวัฒน�ก้�รข่อิงเร�แยก้อิอิก้จ�ก้กั้นเมื�อิหลี�ยล้ี�นปีก่้อิน สิ�ยหน่�งก้ลี�ยม� 

เป็นมนุษ์ย์ แลีะอีิก้สิ�ยก้ลี�ยเป็นลิีงทั�งโลีก้เก่้�แลีะโลีก้ใหม่ (ข่อิอินุญ�ต์เพิ�มเติ์มว่�คำ�ว่� ลิีงโลีก้เก่้�แลีะโลีก้ใหม่นี�มิได้หม�ยถ่งคว�มเก่้�ใหม่

ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�ร ห�ก้แต่์จะหม�ยถ่ง โลีก้เก่้� ที�หม�ยถ่งแผู่้นทวีปย้เรเซีีย แลีะแอิฟัริก้�กั้บโลีก้ใหม่ที�หม�ยถ่งทวีปอิเมริก้�)

 หลัีงจ�ก้สัิต์ว์เลีี�ยงล้ีก้ด้วยนมตั์วเล็ีก้ ๆ ที�เคยมีชีีวิต์ 

ร่วมสิมัยกั้บพวก้ไดโนเสิ�ร์ แลีะอิย่้รอิดหลัีงก้�รส้ิญพันธ์ิ์ครั�งใหญ่

เมื�อิ 65 ล้ี�นปีก่้อิน พวก้มันค่อิย ๆ  วิวัฒน�ก้�รเรื�อิยม�จนก้ลี�ย

เป็นลิีง โดยเฉีพ�ะลิีงที�ใก้ล้ีชิีดมนุษ์ย์ที�สุิดอิย่�งลิีงไม่มีห�ง

 เร�จะเร ียก้ลีิงไม่ม ีห�งพวก้นี �ว ่� เอิป (Ape) 

โดยเอิปเหล่ี�นี� นอิก้จ�ก้ร้ปร่�งข่อิงมันจะคล้ี�ยมนุษ์ย์ม�ก้แล้ีว

พฤติ์ก้รรมหลี�ย ๆ อิย่�งข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก็้มิได้ต่์�งกั้นม�ก้ 

โดยเฉีพ�ะอิ�ห�รก้�รกิ้น เอิปหลี�ยชีนิดกิ้นได้ทั�งพืชีแลีะเนื�อิ 

(Omnivore) มีก้�รสิร้�งสัิงคมแบบฝู้ง ที�น่�สินใจคือิ ลิีงบ�งชีนิด

ถ่งกั้บใช้ีเครื�อิงไหมเครื�อิงมือิทุ่นแรงเช่ีนก้้อินหินหรือิท่อินไม้ใน

ก้�รก้ะเท�ะเปลืีอิก้แข็่งข่อิงอิ�ห�รอีิก้ด้วย

 เมื�อิทั�งสิอิงสิ�ยพันธ์ุิ์ใก้ล้ีเคียงกั้นถ่งข่น�ดนี� ก็้ไม่น่�แปลีก้ใจที� ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะเอิปนั�นใก้ล้ีเคียงกั้นม�ก้ ในท�ง

บรรพชีีวินวิทย� (Paleontology) แลี้วนั�น ฟัันข่อิงเอิปแลีะมนุษ์ย์ก้็ชีวนให้สิับสินอิย้่ม�ก้ โดยในก้�รถก้เถียงก้ันถ่งสิ�ยพันธิ์ุ์แรก้ ๆ 

ที�นับเป็นสิ�แหรก้ข่อิงมนุษ์ย์นั�น นอิก้จ�ก้จะถก้เถียงก้ันในเรื�อิงข่อิงสิรีระร่�งก้�ยแลี้ว ยังมีข่้อิถก้เถียงก้ันถ่งเรื�อิงฟัันข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์นั�น ๆ 

ว่�มันคือิฟัันข่อิงเอิปหรือิข่อิงมนุษ์ย์ เพื�อิใช้ีตั์ดสิินสิ�ยพันธ์ุิ์ที�พบเจอินั�น ๆ อีิก้ด้วย

คำ�ก้ล่ี�วข่อิงจอิร์จ ค้เวียร์ (George Cuvier) 

นัก้ธิ์รรมชี�ติ์วิทย�ในศ์ต์วรรษ์ที� 19 

นั�นแสิดงคว�มจริงอัินควรค่�แก่้ก้�รพิจ�รณ�เอิ�ไว้

“แสดงฟัันขอ้งเจ้้าอ้อ้กมา

 แล้้วข้าจ้ะบอ้กเอ้งว่าเจ้้าคุือ้ใคุร”

บทคุวามวิชาการ

 เมื�อิพิจ�รณ�จ�ก้ทฤษ์ฎีีวิวัฒน�ก้�ร ฟััน

ข่อิงสิัต์ว์ชีนิดใดย่อิมมีลีัก้ษ์ณะเอิื�อิก้ับก้�รดำ�รง 

ชีีวิต์ข่อิงสัิต์ว์ชีนิดนั�น แลีะห�ก้พิจ�รณ�ในท�งก้�ร

ใช้ีง�น ร่อิงรอิยคว�มเสีิยห�ยบนฟััน ทั�งท�งก้�ยภ�พ

แลีะเคมี ย่อิมบ่งบอิก้ว่�สัิต์ว์ชีนิดนั�น ๆ  ใช้ีฟัันข่อิงมัน 

ทำ�อิะไรหรือิกิ้นอิะไรต์ลีอิดช่ีวงชีีวิต์ ฉีะนั�นเมื�อิรวม

กั้บก้�ยวิภ�คด้�นอืิ�น ๆ  ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถแยก้แยะ

ฟัันข่อิงมนุษ์ย์แลีะพวก้เอิปอิอิก้จ�ก้ก้ันได้ด้วย 

พฤต์ิก้รรมข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ที�ใก้ลี้ชีิดก้ันม�ก้ทั�งสิอิง 

ก้ลุ่ีมนี� แต่์ก้ลัีบมีคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นม�ก้แบบที�ใคร

เห็นก็้ต้์อิงแยก้พฤติ์ก้รรมข่อิงทั�งสิอิงสิ�ยพันธ์ุิ์อิอิก้

จ�ก้กั้นได้อิย่�งชัีดเจน
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 ก้ล่ี�วคือิ มนุษ์ย์นั�นเริ�มลีงจ�ก้ต้์นไม้ ม�เดินสิอิงข่� ใช้ีชีีวิต์ใน 

ทุ่งโล่ีงซี�ว�น่� ข่ณะที�เหล่ี�เอิปนั�นยังเป็นลิีงที�ใช้ีชีีวิต์อิย่้บนต้์นไม้ เมื�อิมนุษ์ย์

มีสิรีระที�เหม�ะสิมสิำ�หรับก้�รยนืสิอิงข่�แลีะชีีวิต์ในทุ่งโล่ีงม�ก้ข่่�น แลีะมี

ฟัันที�เปลีี�ยนแปลีงไปต์�มอิ�ห�รก้�รกิ้นที�ไม่เหมือินกั้น

 เช่ีน บรรด�เอิปที�ยังกิ้นผู้ลีหม�ก้ร�ก้ไม้ข่อิงป่� ย่อิมต้์อิงมีฟัันที�

ใหญ่แลีะแข็่งแรงก้ว่�มนุษ์ย์ทีร้้จัก้ใช้ีไฟัในก้�รทำ�ให้อิ�ห�รนิ�มลีงเป็นต้์น

 สิ�ยพันธ์ุิ์ข่อิงมนุษ์ย์นั�น มีบรรพบุรุษ์เป็นมนุษ์ย์ว�นร โดยมนุษ์ย์

คนแรก้น�มว่�ล้ีซีี� ซ่ี�งเป็นสิ�ยพันธ์ิ์ อิอิก้ต์ร�โลีพิเธิ์คัสิ อิฟั�เรนซิีสิ (Aus-

tralopithecus afarensis) (3.6 - 2.9 ล้ี�นปีก่้อิน) ซ่ี�งเป็นสิ�ยพันธ์ุิ์แรก้ 

ที�มีก้�รค้นพบรอิยเท�้ ที�นำ�ม�สิ้่ก้�รยืนยันว่�มนุษ์ย์ว�นรสิ�ยพันธิ์์นี�ยืน 

สิอิงข่�แล้ีวอิย่�งชัีดเจน แลีะในแง่ข่อิงฟัันนั�น คว�มแต์ก้ต่์�งข้่อิหน่�งที�จะ

เห็นได้ชัีดคือิ ฟัันข่อิงมนุษ์ย์นั�นเริ�มจะเรียบเสิมอิกั้น เขี่�ยวไม่ได้ย�วโง้งเหมือิน

พวก้เอิปอีิก้ต่์อิไป ลัีก้ษ์ณะฟัันก้ร�มที�โค้งมน มิได้เป็นเหลีี�ยม ๆ  แล้ีวก็้ลัีก้ษ์ณะ

ข่อิงก้ร�ม ที�จะเริ�มหดสัิ�นลีง ไม่ได้ยืดย�วอิอิก้ม�ด้�นหน้�เช่ีนพวก้ลิีง

 นอิก้จ�ก้นั�น อีิก้ประก้�รที�สิมควรแก่้ก้�รพิจ�รณ�คือิคว�มแต์ก้ต่์�ง 

ระหว่�งเพศ์ในพวก้ลิีง ยก้ตั์วอิย่�งเช่ีน ก้อิริลีล่ี� (Gorilla) เพศ์ผู้้้แลีะเมียนั�น

มีข่น�ดตั์ว รวมไปถ่งข่น�ดฟัันที�แต์ก้ต่์�งกั้นม�ก้ ผิู้ดกั้บสิ�ยพันธ์ิ์มนุษ์ย์ ที�

ข่น�ดข่อิงทั�งสิอิงเพศ์นั�นมิคว�มแต์ก้ต่์�งกั้นน้อิยม�ก้เมื�อิเทียบกั้บเพื�อิน

ร่วมสิ�ยพันธ์ิ์

 ด้วยลัีก้ษ์ณะฟัันที�จำ�เพ�ะแลีะเปลีี�ยนแปลีงไปม�ก้ในสิ�ยวิวัฒน�ก้�ร 

เช่ีนนี� หลี�ย ๆ  ครั�งที�เร�ค้นพบสิ�ยพันธ์ุิ์มนุษ์ย์ใหม่ได้ด้วยก้�รค้นพบแค่ฟััน

เท่�นั�น รวมถ่งสิ�ยใยวิวัฒน�ก้�ร ตั์วเชืี�อิมเส้ินสิ�ยวิวัฒน�ก้�รต่์�ง ๆ  บ�งที

ก้ระด้ก้ชิี�นเดียวที�พบอิ�จจะบอิก้อิะไรไม่ได้ แต่์ว่�ฟัันนั�น ซีี�เดียวที�ไม่เหมือิน

ใครเพื�อินก็้อิ�จจะสิำ�แดงได้ว่�เร�ค้นพบมนุษ์ย์โบร�ณเพิ�มข่่�นอีิก้ชีนิดแล้ีว

 ไม่เพียงเท่�นั�น อิย่�งที�ได้ก้ล่ี�วไปข้่�งต้์น “ว่าให้แสดงฟันข่อง

เจ้้าออกมา แล้วข้่าจ้ะบอกว่าเจ้้าคือใคร” ฟัันข่อิงมนุษ์ย์โบร�ณพวก้นี� 

ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถศ่์ก้ษ์�พฤติ์ก้รรมก้�รกิ้น เช่ีนอิ�ห�รอ่ิอินหรือิแข็่ง กิ้นอิะไร

บ้�ง จ�ก้ร้ปร่�งลัีก้ษ์ณะข่อิงก้ร�ม ร่อิงรอิยก้�รส่ิก้ข่อิงฟััน รวมไปถ่งไอิโซีโทป

ในเคลืีอิบฟััน

 เมื�อิก้�รกิ้นเป็นส่ิวนหน่�งข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์อิย่�งเลีี�ยงไม่ได้ ฟัันซ่ี�งเป็น

สิิ�งที�ใช้ีเพื�อิบดเคี�ยวอิ�ห�ร ก็้ย่อิมทิ�งร่อิงรอิยที�แสิดงพฤติ์ก้รรมก้�รกิ้นข่อิง

สิิ�งมีชีีวิต์นั�น ๆ  ช่ีวยให้เร�สิ�ม�รถเข้่�ใจบรรพบุรุษ์ในอิดีต์ก้�ลีอัินไก้ลีโพ้น

ข่อิงพวก้เร�นี�ได้ดียิ�งข่่�น

 เส้ินท�งวิวัฒน�ก้�รอัินย�วนั�น ได้พ�มนุษ์ย์ม�ถ่งจุดนี� แลีะแม้

ว่�มนุษ์ย์ปัจจุบันแลีะมนุษ์ย์ในอิดีต์นั�นมีคว�มเกี้�ยวข้่อิงกั้นอิย่�งไม่อิ�จแยก้

ข่�ดได้ สิิ�งแวดล้ีอิมแลีะภัยต่์�ง ๆ  ในธิ์รรมชี�ติ์ทำ�ให้สิ�ยพันธ์ิ์ที�เหม�ะสิม 

ที�สุิดข่อิงมนุษ์ย์อิย่้รอิดแลีะสืิบล้ีก้หลี�นม�จนถ่งปัจจุบัน แต่์ว่� มนุษ์ย์ปัจจุบัน

กั้นเหม�ะสิมสิำ�หรับก้�รดำ�รงชีีวิต์ในสัิงคมที�เร�สิร้�งข่่�นม�นี�จริง ๆ  หรือิ ?

 อิ�รยธิ์รรมแลีะคว�มศ์รีวิไลีข่อิงเร�ทั�งหมดนี�คือิสิิ�งที�ร่�งก้�ยข่อิง

เร�สิร้�งม�เพื�อิมันเช่ีนนั�นหรือิ ? เมื�อิมนุษ์ย์ปัจจุบันอิย้่ในโลีก้ม�ร�วสิอิง

แสินปีแล้ีว สิอิงแสินปีที�ร่�งก้�ยอัินเป็นผู้ลีง�นชัี�นเลิีศ์ข่อิงวิวัฒน�ก้�รสิร้�ง

ข่่�นม� แต่์ว่�อิ�รยะธิ์รรมข่อิงเร�นั�น ก้ลัีบไม่อิ�จมอิงย้อินก้ลัีบไปได้เกิ้นหมื�นปี

แบบจำ�ลีอิงฟัันข่อิง Australopithecus afarensis ที�ชืี�อิว่� LH4 (Laetoli 

Hominid 4) (ภ�พจ�ก้ https://en.wikipedia.org/wiki/LH_4)

ภ�พเปรียบเทียบฟัันก้ร�มข่อิง ก้อิลีิร่� มนุษ์ย์ว�นร แลีะมนุษ์ย์ปัจจุบัน 

จะสัิงเก้ต์ได้ว่� เมื�อิเทียบกั้บลิีงแล้ีว สิ�ยพันธ์ิ์ข่อิงมนุษ์ย์นั�น จะมีฟัันเขี่�ยว 

ที�เล็ีก้ก้ว่� ข่�ก้รรไก้รที�ยืนน้อิยแล้ีว ฟัันที�ก้ลีมก้ว่�แลีะเรียบเสิมอิกั้นม�ก้ก้ว่�

อิย่�งเห็นได้ชีัด (ภ�พจ�ก้ http://www.talkorigins.org/faqs/homs/

jaws.html)

ร้ปก้ะโหลีก้ข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ต่์�ง ๆ ดังนี� จ�ก้ซ้ี�ยไปข่ว�แล้ีวต่์อิไปอีิก้แถว 1. ลิีง 

ก้อิริลีลี� (ปัจจุบัน) 2. hominin สิกุ้ลี Australopithecus (1.7-3.9 ล้ี�นปี) 

3. มนุษ์ย์สิปีชีีส์ิ H. erectus/ergaster (27,000 ปี-1.9 ล้ี�นปี) 4. มนุษ์ย์ H. 

neanderthalensis (30,000-400,000 ปี) 5. มนุษ์ย์ H. heidelbergensis

(250,000-600,000 ปี) 6. มนุษ์ย์ปัจจุบัน (H. sapiens) (300,000 ปี-ปัจจุบัน

[G]) (ภ�พจ�ก้ https://th.wikipedia.org/wiki/วิวัฒน�ก้�รข่อิงมนุษ์ย์)
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บทความพิิเศษ

เรียบเรียงโดย ม�ยด์มิ�งค์ ผู้้้ชี�ยสิ�มมิติ์

ปรนนิบััติินายท่่าน.... เม้้ี้ยว..เหม้ี้ยว
ปรนนิบััติินายท่่าน.... เม้้ี้ยว..เหม้ี้ยว

 สิวัสิดีครับ คุณผู้้ ้อิ่�นที�คิดถ่งทุก้ท่�น ต์�มที�ได้สิัญญิง 

สัิญญ�กั้นไว้ในฉีบับที�แล้ีว หลัีงจ�ก้ที�ผู้มเล่ี�เรื�อิงร�วสุิดสิะพร่งน่�ข่นลุีก้

ข่อิงเจ้�เหมียวข่นปุยไปแลี้ว หลี�ย ๆ คนอิ�จจะก้ลีับไปแอิบสิังเก้ต์ 

พฤติ์ก้รรมข่อิงเจ้�ข่นปุยที�บ้�น เป็นยังไงกั้นบ้�งครับ?  มีใครสิงสัิยบ้�ง

ว่�ตั์วเอิงโดนโอิโอิซิีสิท์ข่อิงเจ้�เหมียวควบคุมอิย้่หรือิเปล่ี�? แต่์เร�จะ

มัวม�เสีิยเวลี�สิงสัิยกั้นไปทำ�ไม ในเมื�อิพวก้เร�ก็้เต็์มใจมอิบคว�มรัก้ให้

น�ยท่�นเอิงนี�ครับ  

  ทั�ง ๆ ที�พวก้เร�มอิบคว�มรัก้ให้ไปหมดหัวใจ เคยมีใคร 

แอิบน้อิยใจหรือิสิงสัิยเจ้�น�ยข่นปุยบ้�งหรือิไม่ ว่�จริง ๆ  แล้ีว เจ้�น�ย

รัก้เร�บ้�งหรือิเปล่ี�? อิ�กั้ปกิ้ริย�ต่์�ง ๆ  ข่อิงน�ยท่�นบ่งบอิก้อิะไรเร� 

แลีะเร�จะทำ�อิย่�งไรเพื�อิพิชีิต์ใจเจ้�น�ยได้บ้�ง? ก้่อินอิื�น เร�ม�ทำ� 

คว�มร้้จัก้กั้บธิ์รรมชี�ติ์ข่อิงแมวกั้นสัิก้หน่อิยดีก้ว่�ครับ

 สิมัยที�ยังอิ�ศั์ยอิย่้ในป่� แมวเป็นทั�งนัก้ล่ี�ที�เก่้งก้�จแต่์ก็้เป็น

เหยื�อิข่อิงสิัต์ว์ก้ินเนื�อิข่น�ดใหญ่ ดังนั�น คว�มอิย้่รอิดข่อิงแมวจ่งข่่�น 

อิย่้กั้บพฤติ์ก้รรมแลีะสัิญชี�ต์ญ�ณข่อิงมันม�น�นนับล้ี�นปี แลีะเร�ก็้ยัง

พบเห็นพฤติ์ก้รรมเหล่ี�นั�นได้ในแมวบ้�นที�พวก้เร�เลีี�ยงกั้นในทุก้วันนี� 

โครงสิร้�งก้ล้ี�มเนื�อิแลีะเล็ีบ บวก้กั้บคว�มสิ�ม�รถในก้�รทรงตั์วข่อิง 

แมว ทำ�ให้มันสิ�ม�รถปีนข่่�นไปอิย้่บนที�ส้ิงได้ เพื�อิหลีบหลีีก้จ�ก้นัก้ล่ี�

อืิ�นแลีะยังสิ�ม�รถสิำ�รวจพื�นที�รอิบๆเพื�อิห�เหยื�อิได้ แต่์ทุก้วันนี� แมวบ้�น

ไม่จำ�เป็นต้์อิงอิ�ศั์ยคว�มสิ�ม�รถนั�นในก้�รจับอิ�ห�รเย็นม�ใส่ิในจ�น

ข่อิงมัน ถ่งอิย่�งนั�น มันก็้ยังชีอิบที�จะปีนข่่�นไปนอินมอิงคุณจ�ก้มุมส้ิง ๆ

ข่อิงห้อิงอิย่�งชัี�นว�งหนังสืิอิหรือิบนหลัีงต้้์อิย่้ดี แลีะเพื�อิปีนข่่�นไปบนนั�น 

มันจะต้์อิงเต์รียมเล็ีบข่อิงมันพร้อิมใช้ีง�นต์ลีอิดเวลี� เร�จ่งเห็นแมวฝูนเ

ล็ีบข่อิงมันให้คมอิย่้เสิมอิ เป็นก้�รคลี�ยเครียดแลีะเหยยีดยืดก้ล้ี�มเนื�อิ

ข่อิงมันอีิก้ด้วย ไม่ใช่ีเพร�ะว่�มันเก้ลีียดหรือิอิิจฉี�ผู้้�ม่�น หมอิน มุ้ง 

ข่อิงพวก้เร�หรอิก้นะครับ

 ในเวลี�ลี่�เหยื�อิ แมวป่�จะคอิยซีุ่มต์ะครุบเหยื�อิต์ัวเลี็ก้ ๆ 

กิ้นเป็นอิ�ห�รวันลีะหลี�ย ๆ  ครั�ง พฤติ์ก้รรมนี�ต์ก้ทอิดม�ถ่งแมวบ้�นด้วย 

เร�จ่งมัก้จะเห็นเจ้�น�ยข่อิงเร�สินใจข่อิงเล่ีนเล็ีก้ๆดุ�ก้ดิ�ก้ แลีะชีอิบกิ้น

อิ�ห�รครั�งลีะน้อิย ๆ  วันลีะหลี�ยครั�ง เหยื�อิข่อิงแมวต์�มธิ์รรมชี�ติ์มัก้

จะซี่อินต์ัวอิย้่ในร้หรือิซีอิก้เลี็ก้ๆ ทำ�ให้แมวมีนิสิัยชีอิบสิำ�รวจหรือิเข่้� 

ไปซุีก้อิย้่ที�แคบ ๆ เพื�อิห�เหยื�อิแลีะหลีบหลีีก้จ�ก้ผู้้้ล่ี�ข่อิงมันนั�นเอิง

 หน่�งในปริศ์น�ข่อิงแมวที�เหล่ี�ท�สิแมวยังสิงสัิยจนถ่งทุก้วันนี�

คือิก้�รส่ิงเสีิยง เสีิยงคร�งแลีะเสีิยงเรียก้เมี�ยว ๆ ข่อิงแมวอิ�จสืิ�อิสิ�ร 

คว�มหม�ยได้หลี�ยอิย่�ง เช่ีน เครียด หิว เศ์ร้� หรือิก้ำ�ลัีงมีคว�มสุิข่ 

สิ่วนใหญ่แลี้ว แมวสิื�อิสิ�รก้ันด้วยเสิียงที�มนุษ์ย์ไม่ได้ยิน มีง�นวิจัยที� 

พบว่�เสีิยงคร�งข่อิงแมวในช่ีวงคว�มถี� 25-150 เฮิิร์ต์ซ์ีมีส่ิวนช่ีวยในก้�ร

           เสิริมสิร้�งเนื�อิเยื�อิข่อิงสิิ�งมีชีีวิต์ นั�นจ่งทำ�ให้แมวก้ลี�ยเป็นหมอิน

                  เพื�อิสุิข่ภ�พที�ช่ีวยรัก้ษ์�ก้ล้ี�มเนื�อิแลีะก้ระด้ก้ให้เร�ใน

                      ต์อินหลัีบได้ด้วย
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ปรนนิบัตินิายท่า่น.... เมี้้้ยว..เหมี้ย้ว
ปรนนิบัตินิายท่า่น.... เมี้้้ยว..เหมี้ย้ว

ที�ม�ภ�พ : บัญชีีทวิต์เต์อิร์ สิ�ระอิัพเดท 

http://t.co/Lpjd5DXoBd” / Twitter

มสิ�วก้ท�สิแมวที�อิย�ก้จะสิื�อิสิ�รก้บั 

เจ�้น�ยดว้ยเครื�อิงแปลีภ�ษ์�แมว  

(สิ�ม�รถด�วนโ์หลีดก้นัไดแ้ลีว้วนันี�ทั�ง 

App Store แลีะ Play Store) ถ้�ลีอิง 

เข่้�ไปห�ใน YouTube จะเห็นคลีิปสินุก้ ๆ

น�่รก้ ๆ เต์ม็ไปหมดแต์ผู้มก้ไ็มแ่นใ่จ 

เหมอินก้นัว�่แอิพลีเิคชีั�นเหลี�่นั�น 

แปลีภ�ษ์�แมวไดถ้ก้ต์อิงจรงิ ๆ หรอิ 

เปลี่�นะ...

 แต์แ่ทนที�จะสินใจแต์เ่สิยีงข่อิงแมว 

ที�จรงิแลีว้ แมวมก้สิื�อิสิ�รก้นัแลีะ 

สิื�อิสิ�รก้ับพวก้เร�ผู้่�นท่�ท�งข่อิงมันม�ก้ก้ว่�ก้�รใชี้เสิียง ท่�ท�งต์่�ง ๆ

แลีะห�งข่อิงมันบอิก้เร�ได้หลี�ยอิย่�ง ยก้ต์ัวอิย่�งเชี่น เมื�อิเร�เห็น

แมวต์ั�งห�งข่่�นต์รง ๆ นั�นแสิดงว่�เจ้�น�ยข่อิงเร�ก้ำ�ลีังดีใจที�ได้พบเร�

แลีะอิ�จจะบอิก้ว่� “เฮ้้!! มาแล้วร.ึ.. เจ้า้ทาส!! ชั้นเหงาจ้ะแย่แล้ว 

รีบมาเล่นกับชั้นเร็วเข่้า!!”   แต์่ถ้�ห�งข่อิงมันชีี�ต์ำ��ลีงหรือิซีุก้ไว้ใต์้ 

หว่�งข่� อิ�จจะหม�ยถ่งคว�มร้้สิ่ก้ไม่ปลีอิดภัย หว�ดก้ลีัวหรือิยอิมแพ้ 

หรอิถ�้คณุเหน็เจ�้น�ยข่อิงคณุก้ำ�ลีงันั�งงอิห�งเปน็รป้เครื�อิงหม�ย 

คำ�ถ�ม ปดัไปปดัม� นั�นหม�ยถง่มนัก้ำ�ลีงัใหค้ว�มสินใจอิะไรบ�ง 

อิย่�งอิย้่ อิ�จจะเป็นข่อิงเลี่นชีิ�นโปรดหรือิเหยื�อิที�มันก้ำ�ลีังจ้อิงต์ะครุบ

ซี่�งอิ�จจะเป็นเวลี�ที�เหม�ะให้ท�สิอิย่�งเร�จะเข่้�ไปเลี่นก้ับมัน หรือิ

อิ�จจะปลีอิยใหม้นัจดัก้�รก้บัเจ�้จิ�งจก้น�่เก้ลียีดต์วันั�นใหเ้รยีบรอิย

ก้่อินก้็ได้ ลีอิงสิังเก้ต์ด้นะครับ

 ท่�ท�งประหลี�ด ๆ อิื�น ๆ ที�น�ยท่�นทำ�ก้ับเร� ก้็มีคว�มหม�ย

ที�แต์ก้ต์่�งก้ันอิอิก้ไป อิย่�งเชี่น ฉีันรัก้เธิ์อิ ฉีันไว้ใจเธิ์อิ ม�เลี่นก้ับฉีันหน่อิย 

หรือิ... อิย้่ห่�ง ๆ ฉีันเลียนะ เจ้�ท�สิ!!!   ที�เร�คุ้นเคยก้ันม�ก้ที�สิุด น่�จะเป็น

ก้�รเดนิม�คลีอิเคลียี เอิ�หวัม�ชีน เดนิม�ถ้แข่ง้ถข่� พฤต์ิก้รรมนี�ไมใ่ชี่ 

ก้�รแสิดงอิอิก้ว่�เจ้�น�ยข่อิงคุณรัก้คุณนะ แต์่มันคือิก้�รแสิดงคว�มเป็น 

เจ้�ข่อิงในต์ัวคุณ แลีะแสิดงให้แมวต์ัวอิื�น ๆ ร้้ว่� “มนุษย์คนนี้เป็นข่องชั้น..

พวกนายอยา่มายุง่!!” ถ�้เปน็สิมยัก้อิน น�่จะคลี�้ยก้�รเอิ�เหลีก้รอิน 

ม�ต์ีต์ร�ท�สินั�นเอิงครับ
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ปรนนิบััติินายท่่าน.... เม้้ี้ยว..เหม้ี้ยว
ปรนนิบััติินายท่่าน.... เม้้ี้ยว..เหม้ี้ยว

ที�ม�ภ�พ : บัญชีีทวิต์เต์อิร์ สิ�ระอัิพเดท 

http://t.co/Lpjd5DXoBd” / Twitter

มีสิ�วก้ท�สิแมวที�อิย�ก้จะสิื�อิสิ�รก้ับ 

เจ ้�น�ยด ้วยเคร ื �อิงแปลีภ�ษ์�แมว  

(สิ�ม�รถด�วน์โหลีดก้ันได้แลี้ววันนี�ทั�ง 

App Store แลีะ Play Store) ถ้�ลีอิง 

เข้่�ไปห�ใน YouTube จะเห็นคลิีปสินุก้ ๆ

น่�รัก้ ๆ เต์็มไปหมดแต์่ผู้มก้็ไม่แน่ใจ 

เหมือินก้ันว ่�แอิพลีิเคชีั �นเหลี่�นั �น 

แปลีภ�ษ์�แมวได้ถ้ก้ต์้อิงจริง ๆ หรือิ 

เปล่ี�นะ...

 แต์่แทนที�จะสินใจแต์่เสิียงข่อิงแมว 

ที �จร ิงแลี ้ว แมวมัก้สิ ื �อิสิ�รก้ันแลีะ 

สืิ�อิสิ�รกั้บพวก้เร�ผู่้�นท่�ท�งข่อิงมันม�ก้ก้ว่�ก้�รใช้ีเสีิยง ท่�ท�งต่์�ง ๆ

แลีะห�งข่อิงมันบอิก้เร�ได้หลี�ยอิย่�ง ยก้ตั์วอิย่�งเช่ีน เมื�อิเร�เห็น

แมวตั์�งห�งข่่�นต์รง ๆ  นั�นแสิดงว่�เจ้�น�ยข่อิงเร�ก้ำ�ลัีงดีใจที�ได้พบเร�

แลีะอิ�จจะบอิก้ว่� “เฮ้้!! มาแล้วรึ... เจ้้าทาส!! ช้ันเหงาจ้ะแย่แล้ว 

รีบมาเล่นกับช้ันเร็วเข้่า!!”   แต่์ถ้�ห�งข่อิงมันชีี�ต์ำ��ลีงหรือิซุีก้ไว้ใต้์ 

หว่�งข่� อิ�จจะหม�ยถ่งคว�มร้้ส่ิก้ไม่ปลีอิดภัย หว�ดก้ลัีวหรือิยอิมแพ้ 

หรือิถ้�คุณเห็นเจ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลีังนั�งงอิห�งเป็นร้ปเครื�อิงหม�ย 

คำ�ถ�ม ปัดไปปัดม� นั�นหม�ยถ่งมันก้ำ�ลีังให้คว�มสินใจอิะไรบ�ง 

อิย่�งอิย่้ อิ�จจะเป็นข่อิงเล่ีนชิี�นโปรดหรือิเหยื�อิที�มันก้ำ�ลัีงจ้อิงต์ะครุบ

ซ่ี�งอิ�จจะเป็นเวลี�ที�เหม�ะให้ท�สิอิย่�งเร�จะเข้่�ไปเล่ีนกั้บมัน หรือิ

อิ�จจะปลี่อิยให้มันจัดก้�รก้ับเจ้�จิ�งจก้น่�เก้ลีียดต์ัวนั�นให้เรียบร้อิย

ก่้อินก็้ได้ ลีอิงสัิงเก้ต์ด้นะครับ

 ท่�ท�งประหลี�ด ๆ  อืิ�น ๆ  ที�น�ยท่�นทำ�กั้บเร� ก็้มีคว�มหม�ย

ที�แต์ก้ต่์�งกั้นอิอิก้ไป อิย่�งเช่ีน ฉัีนรัก้เธิ์อิ ฉัีนไว้ใจเธิ์อิ ม�เล่ีนกั้บฉัีนหน่อิย 

หรือิ... อิย่้ห่�ง ๆ  ฉัีนเลียนะ เจ้�ท�สิ!!!   ที�เร�คุ้นเคยกั้นม�ก้ที�สุิด น่�จะเป็น

ก้�รเดินม�คลีอิเคลีีย เอิ�หัวม�ชีน เดินม�ถแ้ข่้งถ้ข่� พฤต์กิ้รรมนี�ไม่ใชี ่

ก้�รแสิดงอิอิก้ว่�เจ้�น�ยข่อิงคุณรัก้คุณนะ แต่์มันคือิก้�รแสิดงคว�มเป็น 

เจ้�ข่อิงในตั์วคุณ แลีะแสิดงให้แมวตั์วอืิ�น ๆ  ร้้ว่� “มนุษย์คนน้ีเป็นข่องช้ัน..

พวกนายอย่ามายุ่ง!!” ถ้�เป็นสิมัยก้่อิน น่�จะคลี้�ยก้�รเอิ�เหลี็ก้ร้อิน 

ม�ตี์ต์ร�ท�สินั�นเอิงครับ
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 แต์อิย�่เพิ�งนอิยใจก้นัไปนะ หลี�ยๆครั�ง น�ยท�่นก้แ็สิดง

คว�มรก้ก้บัพวก้เร�เหมอินก้นั ถง่แมก้�รเอิ�ต์วัม�ถไ้ถ จะเปน็ก้�ร 

แสิดงคว�มเปน็เจ�้ข่อิงม�ก้ก้ว�่ก้�รแสิดงคว�มรก้ แต์อิย�่งนอิยมนั

ก้ม็คีว�มหม�ยว�่เจ�้น�ยก้ำ�ลีงัพง่พอิใจในต์วัข่อิงคณุอิย้เ่หมอินก้นั 

แถมเข่�ยงัหวงคณุดว้ย ถ�้คณุทำ�ต์วัไม่น�่รก้หรอิไปเจ��ะแจ�ะก้บัแมว 

หรือิคนอิื�น เจ้�น�ยข่อิงคุณอิ�จจะมีอิ�ก้�รงอินให้ต์้อิงต์�มง้อิก้ันเหนื�อิย

ทีเดียว อิย้่ต์่อิหน้�เจ้�น�ย ท�สิต์้อิงระมัดระวังเรื�อิงก้�รว�งต์ัวด้วยนะครับ

 เดี�ยวจะห�ว่�ผู้มไม่เต์ือิน

 ท่�ท�งต์่�ง ๆ ข่อิงแมวที�เร�สิ�ม�ถสิังเก้ต์ได้ง่�ย ๆ อิีก้อิย่�ง

หน่�งคือิ ท่�นอินครับ เนื�อิงจ�ก้แมวเป็นสิัต์ว์ที�ใชี้เวลี�ประม�ณ 2 ใน 

3 ข่อิงวนัไปก้ับก้�รนอิน เร�จง่สิ�ม�รถแอิบสิงัเก้ต์ท�่นอินข่อิงมนัได้

ง่�ย ๆ ลีอิงไปแอิบด้ก้ันครับว่�เจ้�น�ยที�บ้�นชีอิบนอินท่�ไหนก้ันบ้�ง

 

 เริ�มจ�ก้ท่าที่ 1 ท่าสฟิงซ์์ (SPHINX) คือิท่�นอินที�บอิก้ได้ 

ว่�แมวก้ำ�ลีังสิบ�ยใจ เพร�ะมันอิย้่ในท่�ที�ไม่มีคว�มจำ�เป็นต์้อิงระแวด

ระวงัภยัรอิบๆต์วั แลีะมนัสิ�ม�รถพก้ผู้อินไดอิย�่งไรก้งัวลี ท�่นอินนี� 

มีมีลีัษ์ณะคลี้�ยก้ับร้ปปั�นสิฟัิงซี์อิียิปต์์ ที�มีหัวเป็นคน ต์ัวเป็นสิิงโต์นอิน

เฝู้�ปิร�มิด

 DENT NEWS10

 ท่าที่ 2 ท่าข่นมปังปอนด์ หรือิท่�ก้้อินสิี�เหลีี�ยม ท่�นี�ด้คลี้�ย

ก้ับท่�สิฟัิงซี์ แต์่จะก้้มหัวลีงไปเหมือินก้ำ�ลีังคำ�นับ ในท่�นี�แมวอิ�จจะ 

ซี่อินเท้�หน้�ข่อิงมันเอิ�ไว้ใต์้ลีำ�ต์ัว แลี้วก้�งข่้อิศ์อิก้อิอิก้ ซี่�งเป็นท่�ที�สิบ�ย

แลีะแสิดงว่�มันร้้สิ่ก้ปลีอิดภัย แต์่สิื�อิเป็นนัยว่�อิย่�เพิ�งม�ยุ่งก้ับฉีันนะ

 ท่าที่ 3 คือท่าเฝ่้าระวัง คือิท่�ที�เจ้�น�ยข่อิงเร�อิ�จจะก้ำ�ลีัง

ต์ื�นต์วัม�ก้เปน็พเิศ์ษ์ ไมว่�่จะอิย้ใ่นอิริยิ�บทไหนม�ก้อิน ก้สิ�ม�รถ 

เปลีี�ยนม�เป็นท่�เฝู้�ระวังแลีะเต์รียมพร้อิมที�จะก้ระโจนได้ทันที เท้�หลีัง

ทั�งสิอิงข่�้งจะว�งชีนัข่่�นแลีะว�งเท้�หน�้ทั�งสิอิงข่�้งไวด้�้นหน�้ในท�่

เต์รียมพร้อิม เนื�อิงจะแมวมีสิัญชี�ต์ญ�ณข่อิงผู้้้ลี่� (แลีะผู้้้ถ้ก้ลี่�) จ่งมี

ปฏก้ริยิ�ต์อิบสินอิงต์อิสิิ�งเร�้รอิบต์วัที�วอิงไว แลีะท�่นี�ก้ค็อิท�่เฝู�้ 

ระวังต์ัวข่อิงแมว

 ทา่ที ่4 ทา่นอน 

ม้วนตัวงอ น�่จะเหน็ไดบ้อิย 

ม�ก้ที�สิุด ถ่งแม้จะด้ อิบอิุ่น แต์่

ท�่นี�ไมใ่ชีท่�่ที�แมวร้สิก้สิบ�ย 

หรือิผู้่อินคลี�ยที�สิุดเสิมอิไป มันเป็นท่�ที�เจ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลีังระวังต์ัว 

แลีะพย�ย�มหอิหุม้ทอิง ซี่�งเปน็สิว่นที�บอิบบ�งม�ก้ที�สิดุข่อิงร�่งก้�ย 

เอิ�ไว้ โดยจะม้วนห�งม�ไว้ด้�นหน้�ลีำ�ต์ัวเพื�อิบังท้อิงข่อิงมันเพื�อิคอิย

รบัร้ถ้ง่อินัต์ร�ยที�อิ�จเข่�้ม�ใก้ลี ้ห�ก้ปก้ต์เิจ�้น�ยข่อิงคณุไมไ่ดชีอิบ 

นอินท่�นี� แต์่จ้่ ๆ ก้็ม�นอินในท่�ข่ดต์ัวแบบนี� ให้สิังเก้ต์ให้ดี เพร�ะ

อิ�จเปน็สิญัญ�ณว�่อิ�จมบี�งอิย�่งผู้ดิปก้ต์หิรอินอิงอิ�จก้ำ�ลีงัปว่ยก้็

ได้นะครับ

 ท่าที่ 5 ท่าซ์ุเปอร์สตาร์ หรือิท่�นอินหง�ยแผู้่หร� เป็นท่� 

นอินที�เจ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลีังร้้สิ่ก้ผู้่อินคลี�ย หรือิอิ�จจะต์้อิงก้�รระบ�ย

คว�มรอินอิอิก้จ�ก้ร�่งก้�ยโดยก้�รก้�งต์วัเหยยีดข่�อิอิก้ก้ว�้ง ๆ ถ�้ 

คณุเคยชีวนเจ�้เหมยีวข่อิงคณุข่่�นม�บนเต์ยีงนอินครั�งหน่�งแลีว้ 

ข่อิแสิดงคว�มเสิยีใจดว้ย เพร�ะคณุไดสิญ้เสิยีคว�มเปน็เจ�้ข่อิงเต์ยีง 

นอินข่อิงคุณให้ก้ับเจ้�เหมียวเสิียแลี้วครับ

 แต์่อิย่�เพิ�งน้อิยใจก้ันไปนะ หลี�ยๆครั�ง น�ยท่�นก้็แสิดง

คว�มรัก้ก้ับพวก้เร�เหมือินก้ัน ถ่งแม้ก้�รเอิ�ต์ัวม�ถ้ไถ จะเป็นก้�ร 

แสิดงคว�มเป็นเจ้�ข่อิงม�ก้ก้ว่�ก้�รแสิดงคว�มรัก้ แต์่อิย่�งน้อิยมัน

ก้็มีคว�มหม�ยว่�เจ้�น�ยก้ำ�ลีังพ่งพอิใจในต์ัวข่อิงคุณอิย้่เหมือินก้ัน 

แถมเข่�ยังหวงคุณด้วย ถ้�คุณทำ�ต์ัวไม่น่�รัก้หรือิไปเจ��ะแจ�ะก้ับแมว 

หรือิคนอืิ�น เจ้�น�ยข่อิงคุณอิ�จจะมีอิ�ก้�รงอินให้ต้์อิงต์�มง้อิกั้นเหนื�อิย

ทีเดียว อิย่้ต่์อิหน้�เจ้�น�ย ท�สิต้์อิงระมัดระวังเรื�อิงก้�รว�งตั์วด้วยนะครับ

 เดี�ยวจะห�ว่�ผู้มไม่เตื์อิน

 ท่�ท�งต่์�ง ๆ  ข่อิงแมวที�เร�สิ�ม�ถสัิงเก้ต์ได้ง่�ย ๆ  อีิก้อิย่�ง

หน่�งคือิ ท่�นอินครับ เนื�อิงจ�ก้แมวเป็นสัิต์ว์ที�ใช้ีเวลี�ประม�ณ 2 ใน 

3 ข่อิงวันไปกั้บก้�รนอิน เร�จ่งสิ�ม�รถแอิบสัิงเก้ต์ท่�นอินข่อิงมันได้

ง่�ย ๆ ลีอิงไปแอิบด้กั้นครับว่�เจ้�น�ยที�บ้�นชีอิบนอินท่�ไหนกั้นบ้�ง

 

 เริ�มจ�ก้ท่าท่ี 1 ท่าสฟิงซ์์ (SPHINX) คือิท่�นอินที�บอิก้ได้ 

ว่�แมวก้ำ�ลัีงสิบ�ยใจ เพร�ะมันอิย้ใ่นท่�ที�ไม่มีคว�มจำ�เป็นต้์อิงระแวด

ระวังภัยรอิบๆต์ัว แลีะมันสิ�ม�รถพัก้ผู้่อินได้อิย่�งไร้ก้ังวลี ท่�นอินนี� 

มีมีลัีษ์ณะคล้ี�ยกั้บร้ปปั�นสิฟิังซ์ีอีิยิปต์์ ที�มีหัวเป็นคน ตั์วเป็นสิิงโต์นอิน

เฝู้�ปิร�มิด

 DENT NEWS 10

 ท่าท่ี 2 ท่าข่นมปังปอนด์ หรือิท่�ก้้อินสีิ�เหลีี�ยม ท่�นี�ด้คล้ี�ย

กั้บท่�สิฟิังซ์ี แต่์จะก้้มหัวลีงไปเหมือินก้ำ�ลัีงคำ�นับ ในท่�นี�แมวอิ�จจะ 

ซ่ีอินเท้�หน้�ข่อิงมันเอิ�ไว้ใต้์ลีำ�ตั์ว แล้ีวก้�งข้่อิศ์อิก้อิอิก้ ซ่ี�งเป็นท่�ที�สิบ�ย

แลีะแสิดงว่�มันร้้ส่ิก้ปลีอิดภัย แต่์สืิ�อิเป็นนัยว่�อิย่�เพิ�งม�ยุ่งกั้บฉัีนนะ

 ท่าท่ี 3 คือท่าเฝ้่าระวัง คือิท่�ที�เจ้�น�ยข่อิงเร�อิ�จจะก้ำ�ลัีง

ต์ื�นต์ัวม�ก้เป็นพิเศ์ษ์ ไม่ว่�จะอิย้่ในอิิริย�บทไหนม�ก้่อิน ก้็สิ�ม�รถ 

เปลีี�ยนม�เป็นท่�เฝู้�ระวังแลีะเต์รียมพร้อิมที�จะก้ระโจนได้ทันที เท้�หลัีง

ทั�งสิอิงข่้�งจะว�งชีันข่่�นแลีะว�งเท้�หน้�ทั�งสิอิงข่้�งไว้ด้�นหน้�ในท่�

เต์รียมพร้อิม เนื�อิงจะแมวมีสัิญชี�ต์ญ�ณข่อิงผู้้้ล่ี� (แลีะผู้้้ถ้ก้ล่ี�) จ่งมี

ปฏิก้ิริย�ต์อิบสินอิงต์่อิสิิ�งเร้�รอิบต์ัวที�ว่อิงไว แลีะท่�นี�ก้็คือิท่�เฝู้� 

ระวังตั์วข่อิงแมว

 ท่าที ่  4 ท่านอน 

ม้วนตัวงอ น่�จะเห็นได้บ่อิย 

ม�ก้ที�สุิด ถ่งแม้จะด้ อิบอุ่ิน แต่์

ท่�นี�ไม่ใชี่ท่�ที�แมวร้้สิ่ก้สิบ�ย 

หรือิผู่้อินคลี�ยที�สุิดเสิมอิไป มันเป็นท่�ที�เจ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลัีงระวังตั์ว 

แลีะพย�ย�มห่อิหุ้มท้อิง ซี่�งเป็นสิ่วนที�บอิบบ�งม�ก้ที�สิุดข่อิงร่�งก้�ย 

เอิ�ไว้ โดยจะม้วนห�งม�ไว้ด้�นหน้�ลีำ�ตั์วเพื�อิบังท้อิงข่อิงมันเพื�อิคอิย

รับร้้ถ่งอิันต์ร�ยที�อิ�จเข่้�ม�ใก้ลี้ ห�ก้ปก้ต์ิเจ้�น�ยข่อิงคุณไม่ได้ชีอิบ 

นอินท่�นี� แต่์จ่้ ๆ ก็้ม�นอินในท่�ข่ดตั์วแบบนี� ให้สัิงเก้ต์ให้ดี เพร�ะ

อิ�จเป็นสิัญญ�ณว่�อิ�จมีบ�งอิย่�งผู้ิดปก้ต์ิหรือิน้อิงอิ�จก้ำ�ลีังป่วยก้็

ได้นะครับ

 ท่าท่ี 5 ท่าซุ์เปอร์สตาร์ หรือิท่�นอินหง�ยแผู่้หร� เป็นท่� 

นอินที�เจ้�น�ยข่อิงคุณก้ำ�ลัีงร้้ส่ิก้ผู่้อินคลี�ย หรือิอิ�จจะต้์อิงก้�รระบ�ย

คว�มร้อินอิอิก้จ�ก้ร่�งก้�ยโดยก้�รก้�งต์ัวเหยียดข่�อิอิก้ก้ว้�ง ๆ ถ้� 

คุณเคยชีวนเจ้�เหมียวข่อิงคุณข่่ �นม�บนเต์ียงนอินครั �งหน่ �งแลี้ว 

ข่อิแสิดงคว�มเสิียใจด้วย เพร�ะคุณได้สิ้ญเสิียคว�มเป็นเจ้�ข่อิงเต์ียง 

นอินข่อิงคุณให้กั้บเจ้�เหมียวเสีิยแล้ีวครับ



ที�ม�ภ�พ : https://dog-vs-cat.com/7-sleeping-position-can-reveal-5-12-2020

 ท่าท่ี 6  ท่�นี�จะเรียก้ว่�ท่�ก็้อิ�จจะไม่ถ้ก้ต้์อิงเท่�ไรนัก้ เพร�ะ

ผู้มก้ำ�ลีังจะพ้ดถ่งก้�รที�เจ้�น�ยใหญ่ข่อิงบ้�นข่่�นม�นอินคั�นต์รงก้ลี�ง 

ระหว่�งคุณสิอิงคน ซี่ �งมันสิื �อิคว�มหม�ยที �ชี ัดเจนม�ก้ ๆ ว่� 

“มนุษย์คนน้ีเป็นข่องช้ัน.. ไม่ใช่ข่องหล่อน!!” ซ่ี�งเป็นหน่�งในวิธีิ์ก้�ร

เรียก้ร้อิงคว�มสินใจจ�ก้คุณนะ

 ม�ถ่งอันดับท่ี 7 ถ้�แมวข่อิงคุณม�นั�งจ้อิงมอิงคุณต์อินหลัีบ 

อิ�จจะด้แปลีก้ ๆ น่�รำ�ค�ญใจนิดหน่อิย แต่์นั�นคือิสัิญญ�ณที�บอิก้ว่� 

น�ยท่�นรัก้คุณเหมือินครอิบครัว อิย�ก้แน่ใจว่�คุณอิย้่สิุข่สิบ�ยดี 

แลีะปก้ป้อิงคุณจ�ก้อัินต์ร�ยอีิก้ด้วย แต่์ก็้ไม่แน่นะ จริง ๆ  แล้ีว ท่�ท�ง

ในต์อินหลีับข่อิงคุณอิ�จจะเป็นเรื�อิงสินุก้สิำ�หรับแมว คุณอิ�จจะทำ� 

เสีิยงแปลีก้ ๆ  หรือิท่�ท�งต์ลีก้ ๆ  แบบไม่ร้้ตั์ว แลีะมันคงน่�ตื์�นเต้์นพอิ ๆ  

กั้บก้�รไล่ีจับหน้เลียก็้ได้

 ท่าท่ี 8 ท่านอนตะแคงข้่าง ก็้เป็นอีิก้ท่�หน่�งที�เจ้�น�ยข่อิง

คุณแสิดงคว�มไว้ใจคุณ เพร�ะเป็นท่�ที�มันไม่จำ�เป็นต้์อิงปิดหน้�ท้อิง 

แถมยังเป็นท่�ที�สิบ�ยตั์วอีิก้ด้วย

 ท่าท่ี 9  คือท่าอัลติฯ (Ultimate) ซ่ี�งแสิดงถ่งคว�มไว้ใจคุณ

แบบสิุด ๆ นั�นก้็คือิท่�นอินหง�ย เพร�ะท้อิงคือิอิวัยวะสิ่วนสิำ�คัญที� 

บอิบบ�งที�สิุดข่อิงแมว ห�ก้เจ้�น�ยข่อิงคุณนอินหง�ยอิย้่ใก้ลี้ ๆ ก้็ 

เปรียบเสิมือินก้ับเร�ว�งโทรศ์ัพท์มือิถือิทิ�งไว้บนโต์�ะโดยไม่ได้เข่้�รหัสิ

ไว้นั�นแหลีะ แมวที�ถ้ก้เลีี�ยงไว้ในบ้�นมัก้จะมีแนวโน้มที�จะนอินหง�ย 

ม�ก้ก้ว่�แมวที�เลีี�ยงนอิก้บ้�น เพร�ะมันอิ�จจะไม่ไว้ใจสิภ�พแวดล้ีอิม

รอิบตั์วม�ก้นัก้

 ทีนี� เร�ก้็พอิจะเด�อิ�รมณ์ข่อิงเจ้�น�ยได้บ้�งแล้ีว ก้่อินจะ 

จ�ก้ก้ันไปในวันนี� ผู้มข่อิแถมเคลี็ดลีับเลี็ก้ ๆ น้อิย ๆ เพื�อิปรนนิบัต์ิ 

น�ยท่�นให้แฮิปปี� แลีะคว�มผู้�สุิก้ข่อิงท�สิแมว เริ�มจ�ก้สิิ�งเบสิิคที�สุิด 

ก้�รสัิมผัู้สิครับ แมวไม่ชีอิบให้ใครม�ล้ีบหรือิสัิมผัู้สิห�งข่อิงมัน เพร�ะ

เป็นอิวัยวะที�ไวต่์อิคว�มร้้ส่ิก้ ก้�รล้ีบห�งจะทำ�ให้แมวร้้ส่ิก้ไม่สิบ�ยตั์ว

แลีะหงุดหงิดได้ ดังนั�นเวลี�ลี้บแมวควรจะเริ�มจ�ก้ลี้บที�หัวแลีะแก้้ม 

เบ� ๆ ห�ก้มีเสีิยงคร�งต์อิบแปลีว่�น�ยท่�นร้้ส่ิก้พอิใจแลีะมีคว�มสุิข่ 

แลีะห�ก้แมวนอินหง�ยให้เก้�พุง ก็้ต้์อิงข่อิแสิดงคว�มยินดีด้วย เพร�ะ

นั�นคือิร�งวัลีส้ิงสุิดข่อิงท�สิที�จะได้รับแล้ีวครับ

 อิีก้หน่�งวิธิ์ีปรนนิบัต์ิเจ้�น�ยที�อิย�ก้จะแนะนำ�ก้็คือิก้�รใชี้ 

แปรงสีิฟัันเก่้� แช่ีนำ��อุ่ินๆแล้ีวนำ�ม�แปรงข่นให้เจ้�น�ย ก้�รทำ�แบบนี�

จะทำ�ให้แมวร้้ส่ิก้คล้ี�ยกั้บก้�รถ้ก้แม่ข่อิงมันเลีียข่นให้ต์อินเป็นล้ีก้แมว

ซ่ี�งจะทำ�ให้มันร้้ส่ิก้สิบ�ยแลีะอิบอุ่ินเป็นอิย่�งม�ก้ ลีอิงเอิ�ไปทำ�กั้นด้แ

ล้ีวอิย่�ลืีมก้ลัีบม�เล่ี�ให้ผู้มฟัังด้วยนะครับว่�เจ้�น�ยข่อิงใครชีอิบแบบ

ไหนกั้นบ้�ง สุิดท้�ยนี� ข่อิให้มีคว�มสุิข่กั้บแมวที�บ้�นแลีะปลีอิดภัยจ�ก้

โควิดนะครับ

    ด้วยรัก้แลีะเมี�ยว ๆ 

 แลีะท่านอนสุดท้าย ผู้มอิย�ก้จะเปรียบเทียบกั้บหนังจีนก้ำ�ลัีง

ภ�ยใน (เด�อิ�ยุกั้นได้เลียทีนี�  ) นั�นก็้คือิท่�นอินไร้ก้ระบ�นท่� คุณอิ�จ

จะเคยเห็นท่�นอินที�แสินประหลี�ดชีวนน่�หัวเร�ะ เหมือินก้ับว่�เจ้�

น�ยข่อิงคุณไม่มีก้ระด้ก้ แต์่ไม่ต์้อิงห่วง เพร�ะท่�นอินแบบนั�นคือิท่�

นอินที�ไม่เป็นอัินต์ร�ยกั้บมัน เจ้�น�ยข่อิงคุณร้้ส่ิก้สิบ�ยแลีะผู่้อินคลี�ย

ม�ก้ที�สุิด เป็นท่�ที�แมวก้ำ�ลัีงต้์อิงก้�รพัก้ผู่้อินจริงๆ เร�จ่งไม่ควรไปรบก้วน

ก้�รพัก้ผู่้อินข่อิงท่�น เพร�ะเร�คงไม่อิย�ก้ทำ�ให้น�ยท่�นหงุดหงิดกั้น

หรอิก้ใช่ีไหมครับ

ที�เที�เที ลีี�ยงนลีี�ยงนลีี อิก้บ้�น เพร�ะมันมันม อิ�จจะไม่ไม่ไม ว้ใจว้ใจว สิภ�พแวดล้ีอิม

�ก้นัก้
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เทคนิิคขายของ
มืือสองออนิไลน์ิ
“Based on true story” ยัังไงได้้ขายัง่ายั ออกไว ได้้ราคาดี้

ให้เริ�ด! ให้ปัง!
 เรื�อิงเล่ี�ข่อิงเร�ต์อินนี�ม�จ�ก้ประสิบก้�รณ์จริงนะ เชืี�อิว่�ทุก้คน

ต้์อิงมีข่อิงหลี�ยอิย่�งที�เก็้บไว้เฉีย ๆ ไม่ได้ทำ�อิะไร เมื�อิเวลี�ผู่้�นไปข่อิง 

เหลี่�นั�น ถ้ก้เก้็บลีงก้ลี่อิงเอิ�ไปซี่อินใต์้บันไดจนลีืมไปแลี้วว่�เคยมีจน 

อิย�ก้ได้ใหม่ จนเคยซืี�อิม�ซีำ��ก็้มี แต่์ใครจะร้้ว่� ด้วยพลัีงข่อิงโซีเชีียลีมีเดีย

ในปัจจบุันจะทำ�ใหข้่อิงที�ถ้ก้เก้็บลีืมเหลี�่นั�นเปลีี�ยนเป็นเงินให้เร�เอิ�ไป 

ช้ีอิปปิ�งต่์อิได้

 ตั์วเร�เอิงเป็นคนชีอิบทดลีอิงใช้ีข่อิงใหม่ ๆ  ชีอิบเปลีี�ยนรุ่นทุก้ครั�ง

ที�อิอิก้ใหม่ แลีะไม่ชีอิบเก็้บข่อิงเก่้�เอิ�ไว้ แต่์จะเอิ�ไปไว้ที�ไหนล่ีะ เดิมก็้

แจก้คนนั�นคนนี�ไปบ้�ง แต่์ต์อินหลัีงเยอิะจนแจก้ไม่ไหวลีะ ถ่งข่่�นต้์อิงปิด

ห้อิงนำ��ห้อิงหน่�งทำ�เป็นห้อิงเก็้บข่อิง ต์�ยๆๆไม่ร้้จะทำ�ยังไงดี อิย้่ดี ๆ ก็้ 

น่ก้ข่่�นได้ว่� เอิ�ม�ข่�ยเป็นข่อิงมือิสิอิงดีก้ว่�  นั�นก็้เลียก้ลี�ยเป็นจุดเริ�มต้์น

เข้่�ส่้ิวงก้�รข่�ยข่อิงเร�

 ต์อินนี�ม�นั�งน่ก้ด้ คิดไม่อิอิก้เลียว่�อิะไรที�ไม่เคยข่�ย ต์ั�งแต์่ 

แทบเลีต์ มือิถือิ เคสิ โน้ต์บุ�ค แอิปเปิ�ลีวอิชี  ก้ระเป๋� ก้ลี้อิงถ่�ยร้ป 

เดนทอิลีล้ีป ริงแฟัลีชี โทรศั์พท์บ้�น โมเดลี โซีฟั� เก้้�อีิ� รอิงเท้�ผู้้�ใบ 

เครื�อิงตี์ฟัอิงนม เต์�รีดไอินำ�� หมวก้กั้นน็อิค ข่วดนำ��อิิเกี้ย ห้ฟัังบล้ีท้ธิ์ ผู้้�

กั้นเป้�อิน แผู่้นดีวีดี หนังสืิอิ สิว่�นเจ�ะป้น เครื�อิงด้ดฝุู่น เชืีอิก้ก้ระโดด 

แม้แต่์คอินโดกั้บรถยนต์์เร�ก็้ข่�ยแบบมือิสิอิงอิอินไลีน์ม�แล้ีว ที�จำ�ไม่ได้

ก็้อีิก้เยอิะ ทั�งหมดนี�เป็นข่อิงที�เร�ใช้ีเอิง สิรุปว่� ข่อิงที�ไม่ได้ใช้ี เร�ข่�ยได้หมด 

            ยก้เว้นไว้ก็้แต่์ข่อิงที�มีคนให้ม�เท่�นั�นที�ไม่เอิ�ม�ข่�ย เพร�ะมี

                  คุณค่�ท�งจิต์ใจจ้ะ 

 จ�ก้คว�มสิำ�เร็จข่อิงเร� (คิดเอิ�เอิง) เร�สิรุปได้ว่� สิิ�ง

ที�สิำ�คัญในก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีน์ก้็มีอิย้่สิ�มอิย่�งก้็คือิ 

ข่อิงต้์อิงดี ช่ีอิงท�งก้�รข่�ยต้์อิงดี แลีะวิธีิ์ก้�รข่�ยก็้ต้์อิงดีด้วย

 ม�ด้อัินแรก้ ข่อิงที�จะข่�ย

 เร�เคยอ่ิ�นเจอิว่� เว็บยอิดฮิิต์อิย่�ง Kaidee บอิก้ว่� 

สิินค้�ที�ข่�ยดีที�สุิดก็้คือิ รถแลีะบ้�นมือิสิอิง เพร�ะข่อิงสิอิงอิย่�งนี� 

ใคร ๆ ก็้อิย�ก้ซืี�อิกั้บเจ้�ข่อิงเอิงไม่ผู่้�นคนก้ลี�ง เพร�ะรถแลีะ 

บ้�นมือิสิอิงมัก้มีสิภ�พดีที�ร�ค�ถ้ก้ก้ว่�มือิหน่�งเยอิะ ยิ�งบอิก้ว่� 

เป็นรถหมอิผู้้้หญิงขั่บมือิเดียว ไม่ค่อิยไปไหน รับรอิงแย่งกั้นซืี�อิ 

ไม่ทัน ส่ิวนบ้�นมือิสิอิงนอิก้จ�ก้จะได้ร�ค�ที�เหม�ะสิมแล้ีว ยังได้

ทำ�เลีดีใก้ลี้เมือิงก้ว่�บ้�นใหม่ที�อิย้่ไก้ลีซีะอิีก้ แลีะที�สิำ�คัญคือิ 

สิ�ม�รถต่์อิรอิงร�ค�ได้

 ส่ิวนสิินค้�มือิสิอิงอืิ�น ๆ  ที�ข่�ยดี ได้แก่้ เสืิ�อิผู้้� ก้ระเป๋�

แบรนด์เนม สิินค้�ไอิทีที�ม�เร็วไปเร็วอิย่�งโทรศั์พท์มือิถือิ แทบเลีต์ 

เพร�ะจะมีคนที�ไม่ต์�มก้ระแสิ รอิซืี�อิจ�ก้คนที�เอิ�ข่อิงต์ก้รุ่นม�

ปล่ีอิย นอิก้จ�ก้นั�น บรรด�ข่อิงใช้ีในบ้�น ข่อิงสิะสิม หนังสืิอิ ก็้ได้

รับคว�มนิยมม�ก้เพร�ะมัก้เป็นข่อิงสิภ�พดี ผู่้�นก้�รใช้ีง�นไม่น�น

ข่�ยถ้ก้ก้ว่�ม�ก้ ถ้�เร�ซีื�อิมือิสิอิงม�ร�ค�ดีก้็อิ�จข่�ยต์่อิเป็น 

มือิสิ�มได้ก้ำ�ไรอีิก้ ในก้�รซืี�อิข่�ยข่อิงมือิสิอิง เร�เลียมัก้เห็นโพสิต์์

ต์�มห� “...ราคาไปต่อได้” นั�นเอิง

น�มป�ก้ก้�: Dentkid Cmu
บทคุวามพิิเศษ



ให้เริ�ด! ให้ปัง!

 เทคนิคก้�รต์ั�งร�ค� ก้็ไป search ห�ว่� ข่อิงที�เร� 

จะข่�ยนั�น คนอิื�นเค้�ข่�ยก้ันเท่�ไร แลี้วม�เปรียบเทียบเอิ�ว่� 

ต์�่งก้นัยงัไง ถ�้ข่อิงเร�สิภ�พดก้ว�่ก้อิ�จจะต์ั�งร�ค�สิง้ก้ว�่  

หรือิถ้�อิย�ก้ข่�ยอิอิก้ได้ไวก้็อิ�จจะต์้อิงลีดร�ค�ลีงใหต์ำ��ก้ว่� 

คนอิื�น ที�สิำ�คัญแนะนำ�ให้ต์ั�งร�ค�เผู้ื�อิต์่อิเอิ�ไว้นิดหน่อิย เพร�ะ

ต์�มประสิ�คนไทยที�ถ้�ซีื�อิแลี้วไม่ได้ลีดร�ค�เค้�จะไม่ฟัินน..

 ข่อิงมือิสิอิงที�เร�จะนำ�ม�ข่�ย สิิ�งสิำ�คัญคือิ ข่อิงที�ข่�ยต์้อิงเป็นข่อิงดีที�เร�ใชี้แลี้วไม่มีปัญห� แต์่ที�ข่�ยเพียงเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น หรือิเบื�อิ 

ทุก้อิย่�งต์้อิงอิย้่ในสิภ�พที�ดีเรียบร้อิยสิมบ้รณ์ ไม่เอิ�ข่อิงปลีอิม ข่อิงย้อิมแมว หรือิหมก้เมด็ม�ข่�ย ห�ก้มีจุดบก้พร่อิงต์รงไหนก้็ต์้อิงแจ้ง 

ให้ผู้้้ซีื�อิรับทร�บอิย่�งชีัดเจน ต์้อิงสิร้�งคว�มเชีื�อิมั�นให้ก้ับลี้ก้ค้�ว่�ข่อิงที�ซีื�อิจ�ก้เร�เป็นข่อิงดีแน่นอิน

 อิันดับถัดม�คอิ เลีือิก้ชี่อิงท�งก้�รข่�ย ต์้อิงเลีือิก้ให้เหม�ะสิมก้ับข่อิงที�เร�จะข่�ย หลีก้ก้�รห�แหลี่งที�จะข่�ยก้็คือิ เข่้�ไป Search 

ใน Google ด้วยคำ�ค้นสินิค้�แบบที�เร�จะข่�ยแลี้วก้็ด้ว่� เค้�มีข่�ยก้ันที�ไหน เร�ก้็ข่�ยที�นั�นแหลีะเพื�อิจะได้เจอิก้ลีุ่มเป้�หม�ยที�ใชี่ม�ก้ที�สิุด

ซี่�งต์ลี�ดข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีนใ์นปัจจุบันที�ไม่ควรพลี�ดได้แก้่

 Kaidee แหลีง่ซีื�อิข่�ยข่อิงอิอินไลีนท์ี�ใหญท่ี�สิดุใน 

เมือิงไทยมีข่อิงข่�ยม�ก้ม�ก้ต์ั�งแต์่สิ�ก้ก้ระเบือิยันเรือิรบ สิมัครก้็ง่�ย

ซีื�อิข่�ยก้็ง่�ย เลีือิก้แบบข่�ยฟัรีก้็ได้ ไม่ต์้อิงสิร้�งร้�นให้ยุ่งย�ก้  เร�เอิง

ก้็ข่�ยรถแลีะคอินโดได้จ�ก้ที�นี�แหลีะ

 Facebook marketplace อินันี�ก้ลีงข่�ยได ้

ง่�ยแลีะฟัร ีไม่ต์้อิงสิมัครเพิ�มให้วุ่นว�ย เพร�ะเร�เลี่นFacebook

ก้ันทุก้วันทั�วโลีก้ แค่คลีิก้ปุ่ม Marketplace แลีว้ใสิ่ร้ปแลีะข่้อิม้ลี 

ข่อิงสิินค้�ก้็ข่�ยได้เลีย หรือิจะเข่้�ไป join Facebook group ที�ซีื�อิ

ข่�ยสิินค้�ที�เร�อิย�ก้ข่�ยก้็ได้  ซี่�งก้�ร join group แบบนี�มีข่้อิดีคือิ 

ข่�ยข่อิงเจ�ะต์รงก้ลีุ่มเป้�หม�ยจรงิ ๆ แต์่ข่้อิเสิียก้็คือิ เค้�จะร้้ว่� 

เร�เป็นใครได้จ�ก้ Facebook profile ข่อิงเร� ซี่�งอิ�จจะไปจ�ะเอิ๋

ก้ับเพื�อินข่อิงเร�ที�ก้ำ�ลีังโพสิต์์ข่�ยอิย้่ก้็ได้ ฮิ่� ฮิ่�

 Pantipmarket เว็บข่�ยข่อิงมือิสิอิงเครือิ pantip 

ที�อิย้่ยงคงก้ระพันม�น�น หน้�ต์�ด้เก้่�นิดแต์่ก้็มีคนเข่้�ไปด้วันลีะ 

เป็นแสิน สิมัยก้่อินเร�ก้็เคยข่�ยข่อิงที�นี� ก้�รใชี้ง�นก้็ง่�ย แค่สิมัคร

สิม�ชีิก้แลีะยืนยันต์ัวต์นก้็พร้อิมข่�ยได้ฟัรีทันที

 Shopee ก้เ็ปน็อิก้แหลีง่หน่�งที�สิ�ม�รถข่�ยข่อิง 

มอิสิอิงไดค้อินข่�้งปลีอิดภยั แลีะไดร้บัคว�มน�่เชีื�อิถอิดว้ย 

เพร�ะเป็นก้�รข่�ยข่อิงผู้่�นต์ัวก้ลี�ง เลียต์้อิงมีก้�รลีงทะเบียนที�ยุ่ง

ย�ก้แลีะเสิยีค�่ธิ์รรมเนยีมข่�ย แลีะควรมก้�รอิพัเดต์ใหห้น�้ร�้น 

ให้แอิคทีฟัอิย้่เสิมอิ จ่งจะได้รับก้�รเชีื�อิถือิ เลียคิดว่�คงไม่เหม�ะก้ับ

คนที�ข่�ยเป็นง�นอิดิเรก้แบบเร�

 อิันสิุดท้�ย วิธิ์ีก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงให้ได้ร�ค�ดีแลีะอิอิก้เร็ว 

เวลี�จะโพสิต์์ข่�ยข่อิง ควรต์ั�งหัวข่้อิด่งด้ดคนให้อิย�ก้เปิดเข่้�ม�อิ่�น

ใสิ่ชีื�อิให้ต์รงก้ับสิินค้�ที�เร�จะข่�ย บอิก้ยี�ห้อิ รุ่น สิี ข่น�ด ให้ชีัดเจน 

มีคำ�ที�เป็น keyword ให ้search เจอิง่�ย เชี่น ข่�ย iPhone11 

128 Gb สิี Spaced gray 

 ร�ยลีะเอิยีด ต์อิงใสิข่อิมลีใหค้รบถว้นชีดัเจน เชีน่ 

ซีื�อิจ�ก้ไหน ใชี้ง�นม�น�นแค่ไหน ยังมีประก้ันมั�ย มีต์ำ�หนิอิะไรบ้�ง 

ก้�รใชี้ง�นเป็นยังไง ทำ�ไมถ่งข่�ย จะสิ่งข่อิงยังไง  ให้ข่้อิม้ลีทุก้อิย่�งที�

คิดว่�คนซีื�อิอิย�ก้ร้้ คอินเทนท์ไม่ต์้อิงย�วแต์่ชีัดเจน ที�สิำ�คัญต์้อิงแจ้ง

ร�ค�ที�ต์้อิงก้�รข่�ยด้วยมิฉีะนั�นจะผู้ิดก้ฎีหม�ย ต์ัวอิย่�งเชี่น ข่�ย

iPhone11 128 Gb สิี Spaced gray สิภ�พน�งฟั้� ประก้ันศ์้นย์ไทย

เพิ�งหมด ไม่เคยต์ก้ก้ระแทก้ ต์ิดฟัิลี์มก้ระจก้ใสิ่เคสิต์ลีอิด ใชี้ง�นได้

ปก้ต์ิทุก้อิย่�ง อิุปก้รณ์แท้ครบก้ลี่อิง อิแดปเต์อิร์ สิ�ยชี�ร์จ ห้ฟััง 

ข่�ยเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น สิะดวก้นัดรับต์�มแนวรถไฟัฟั�้ ร�ค�แปดพัน

บ�ทต์่อิรอิงได ้เป็นต์้น

 ถ้�เป็นสิินค้�เทคโนโลียี ถ้�มีก้ลี่อิงสิินค้� อิุปก้รณ์เสิริม  

โฟัมก้ันก้ระแทก้ ยันพลี�สิต์ิก้หุ้มอิย้่ครบให้ไปด้วย จะทำ�ให้ได้ร�ค�ดี

แลีะข่�ยอิอิก้ได้เร็วม�ก้
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ให้เริ�ด! ให้ปัง!

 เทคนิคก้�รตั์�งร�ค� ก็้ไป search ห�ว่� ข่อิงที�เร� 

จะข่�ยนั�น คนอืิ�นเค้�ข่�ยกั้นเท่�ไร แล้ีวม�เปรียบเทียบเอิ�ว่� 

ต์่�งก้ันยังไง ถ้�ข่อิงเร�สิภ�พดีก้ว่�ก้็อิ�จจะต์ั�งร�ค�สิ้งก้ว่�  

หรือิถ้�อิย�ก้ข่�ยอิอิก้ได้ไวก็้อิ�จจะต้์อิงลีดร�ค�ลีงให้ต์ำ��ก้ว่� 

คนอืิ�น ที�สิำ�คัญแนะนำ�ให้ตั์�งร�ค�เผืู้�อิต่์อิเอิ�ไว้นิดหน่อิย เพร�ะ

ต์�มประสิ�คนไทยที�ถ้�ซืี�อิแล้ีวไม่ได้ลีดร�ค�เค้�จะไม่ฟิันน..

 ข่อิงมือิสิอิงที�เร�จะนำ�ม�ข่�ย สิิ�งสิำ�คัญคือิ ข่อิงที�ข่�ยต้์อิงเป็นข่อิงดีที�เร�ใช้ีแล้ีวไม่มีปัญห� แต่์ที�ข่�ยเพียงเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น หรือิเบื�อิ 

ทุก้อิย่�งต้์อิงอิย้่ในสิภ�พที�ดีเรียบร้อิยสิมบ้รณ์ ไม่เอิ�ข่อิงปลีอิม ข่อิงย้อิมแมว หรือิหมก้เม็ดม�ข่�ย ห�ก้มีจุดบก้พร่อิงต์รงไหนก็้ต้์อิงแจ้ง 

ให้ผู้้้ซืี�อิรับทร�บอิย่�งชัีดเจน ต้์อิงสิร้�งคว�มเชืี�อิมั�นให้กั้บล้ีก้ค้�ว่�ข่อิงที�ซืี�อิจ�ก้เร�เป็นข่อิงดีแน่นอิน

 อัินดับถัดม�คือิ เลืีอิก้ช่ีอิงท�งก้�รข่�ย ต้์อิงเลืีอิก้ให้เหม�ะสิมกั้บข่อิงที�เร�จะข่�ย หลัีก้ก้�รห�แหล่ีงที�จะข่�ยก็้คือิ เข้่�ไป Search 

ใน Google ด้วยคำ�ค้นสิินค้�แบบที�เร�จะข่�ยแล้ีวก็้ด้ว่� เค้�มีข่�ยกั้นที�ไหน เร�ก็้ข่�ยที�นั�นแหลีะเพื�อิจะได้เจอิก้ลุ่ีมเป้�หม�ยที�ใช่ีม�ก้ที�สุิด

ซ่ี�งต์ลี�ดข่�ยข่อิงมือิสิอิงอิอินไลีน์ในปัจจุบันที�ไม่ควรพลี�ดได้แก่้

 Kaidee แหลี่งซีื�อิข่�ยข่อิงอิอินไลีน์ที�ใหญ่ที�สิุดใน 

เมือิงไทยมีข่อิงข่�ยม�ก้ม�ก้ตั์�งแต่์สิ�ก้ก้ระเบือิยันเรือิรบ สิมัครก็้ง่�ย

ซืี�อิข่�ยก็้ง่�ย เลืีอิก้แบบข่�ยฟัรีก็้ได้ ไม่ต้์อิงสิร้�งร้�นให้ยุ่งย�ก้  เร�เอิง

ก็้ข่�ยรถแลีะคอินโดได้จ�ก้ที�นี�แหลีะ

 Facebook marketplace อิันนี�ก้็ลีงข่�ยได้ 

ง่�ยแลีะฟัรี ไม่ต้์อิงสิมัครเพิ�มให้วุ่นว�ย เพร�ะเร�เล่ีนFacebook

กั้นทุก้วันทั�วโลีก้ แค่คลิีก้ปุ่ม Marketplace แล้ีวใส่ิร้ปแลีะข้่อิม้ลี 

ข่อิงสิินค้�ก็้ข่�ยได้เลีย หรือิจะเข้่�ไป join Facebook group ที�ซืี�อิ

ข่�ยสิินค้�ที�เร�อิย�ก้ข่�ยก็้ได้  ซ่ี�งก้�ร join group แบบนี�มีข้่อิดีคือิ 

ข่�ยข่อิงเจ�ะต์รงก้ลุ่ีมเป้�หม�ยจริง ๆ แต่์ข้่อิเสีิยก็้คือิ เค้�จะร้้ว่� 

เร�เป็นใครได้จ�ก้ Facebook profile ข่อิงเร� ซ่ี�งอิ�จจะไปจ�ะเอ๋ิ

กั้บเพื�อินข่อิงเร�ที�ก้ำ�ลัีงโพสิต์์ข่�ยอิย้่ก็้ได้ ฮ่ิ� ฮ่ิ�

 Pantipmarket เว็บข่�ยข่อิงมือิสิอิงเครือิ pantip 

ที�อิย้่ยงคงก้ระพันม�น�น หน้�ต์�ด้เก่้�นิดแต่์ก็้มีคนเข้่�ไปด้วันลีะ 

เป็นแสิน สิมัยก่้อินเร�ก็้เคยข่�ยข่อิงที�นี� ก้�รใช้ีง�นก็้ง่�ย แค่สิมัคร

สิม�ชิีก้แลีะยืนยันตั์วต์นก็้พร้อิมข่�ยได้ฟัรีทันที

 Shopee ก้็เป็นอิีก้แหลี่งหน่�งที �สิ�ม�รถข่�ยข่อิง 

มือิสิอิงได้ค่อินข่้�งปลีอิดภัย แลีะได้รับคว�มน่�เชีื �อิถือิด้วย 

เพร�ะเป็นก้�รข่�ยข่อิงผู่้�นตั์วก้ลี�ง เลียต้์อิงมีก้�รลีงทะเบียนที�ยุ่ง

ย�ก้แลีะเสิียค่�ธิ์รรมเนียมข่�ย แลีะควรมีก้�รอิัพเดต์ให้หน้�ร้�น 

ให้แอิคทีฟัอิย่้เสิมอิ จ่งจะได้รับก้�รเชืี�อิถือิ เลียคิดว่�คงไม่เหม�ะกั้บ

คนที�ข่�ยเป็นง�นอิดิเรก้แบบเร�

 อัินสุิดท้�ย วิธีิ์ก้�รข่�ยข่อิงมือิสิอิงให้ได้ร�ค�ดีแลีะอิอิก้เร็ว 

เวลี�จะโพสิต์์ข่�ยข่อิง ควรตั์�งหัวข้่อิด่งด้ดคนให้อิย�ก้เปิดเข้่�ม�อ่ิ�น

ใส่ิชืี�อิให้ต์รงกั้บสิินค้�ที�เร�จะข่�ย บอิก้ยี�ห้อิ รุ่น สีิ ข่น�ด ให้ชัีดเจน 

มีคำ�ที�เป็น keyword ให้ search เจอิง่�ย เช่ีน ข่�ย iPhone11 

128 Gb สีิ Spaced gray 

 ร�ยลีะเอิียด ต์้อิงใสิ่ข่้อิม้ลีให้ครบถ้วนชีัดเจน เชี่น 

ซืี�อิจ�ก้ไหน ใช้ีง�นม�น�นแค่ไหน ยังมีประกั้นมั�ย มีต์ำ�หนิอิะไรบ้�ง 

ก้�รใช้ีง�นเป็นยังไง ทำ�ไมถ่งข่�ย จะส่ิงข่อิงยังไง  ให้ข้่อิม้ลีทุก้อิย่�งที�

คิดว่�คนซืี�อิอิย�ก้ร้้ คอินเทนท์ไม่ต้์อิงย�วแต่์ชัีดเจน ที�สิำ�คัญต้์อิงแจ้ง

ร�ค�ที�ต้์อิงก้�รข่�ยด้วยมิฉีะนั�นจะผิู้ดก้ฎีหม�ย ตั์วอิย่�งเช่ีน ข่�ย

iPhone11 128 Gb สีิ Spaced gray สิภ�พน�งฟ้ั� ประกั้นศ้์นย์ไทย

เพิ�งหมด ไม่เคยต์ก้ก้ระแทก้ ติ์ดฟิัล์ีมก้ระจก้ใส่ิเคสิต์ลีอิด ใช้ีง�นได้

ปก้ติ์ทุก้อิย่�ง อุิปก้รณ์แท้ครบก้ล่ีอิง อิแดปเต์อิร์ สิ�ยชี�ร์จ ห้ฟััง 

ข่�ยเพร�ะเปลีี�ยนรุ่น สิะดวก้นัดรับต์�มแนวรถไฟัฟ้ั� ร�ค�แปดพัน

บ�ทต่์อิรอิงได้ เป็นต้์น

 ถ้�เป็นสิินค้�เทคโนโลียี ถ้�มีก้ล่ีอิงสิินค้� อุิปก้รณ์เสิริม  

โฟัมกั้นก้ระแทก้ ยันพลี�สิติ์ก้หุ้มอิย่้ครบให้ไปด้วย จะทำ�ให้ได้ร�ค�ดี
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 ร้ปภ�พสิินค้�ทุก้ชิี�น ควรจะเป็นร้ปที�เร�ถ่�ยเอิง จัดว�ง

ให้เห็นชัีดเจน มีร้ปเยอิะ ๆ  หลี�ย ๆ  มุมเพิ�มคว�มน่�สินใจ แลีะให้ดี

ควรจะมีก้ระด�ษ์เขี่ยนชืี�อิตั์วเอิงว�งไว้ข้่�งๆด้วยเผืู้�อิกั้นก้�รถ้ก้นำ�ร้ป

ไปใชี้ ห�ก้ข่อิงมีต์ำ�หนิต์้อิงแสิดงให้เห็นในร้ปชีัดเจน เพื�อิให้ผู้้้ซีื�อิ 

สิ�ม�รถตั์ดสิินใจได้ว่�ต้์อิงก้�รซืี�อิหรือิไม่ จะได้ไม่ต้์อิงมีปัญห�กั้น

ในภ�ยหลัีง

 จุดแข็่งสิำ�คัญที�ทำ�ให้ข่�ยข่อิงอิอิก้ได้เร็วคือิ คว�มรวดเร็ว

ในก้�รต์อิบคำ�ถ�มแลีะต์อิบต์รงประเด็นด้วยคว�มสิุภ�พ เพร�ะ 

แสิดงให้เห็นถ่งคว�มเป็นมือิอิ�ชีีพจริงๆ ถ้�ได้แบบถ�มปุ�บต์อิบปั�บ 

อัินนี�คนซืี�อิจะชีอิบม�ก้ อิย่�ปล่ีอิยให้รอิน�นเดี�ยวเค้�จะเปลีี�ยนใจ

ไปซีื�อิที�อิื�นซีะก้่อิน ต์้อิงสิ�ม�รถต์อิบคำ�ถ�มเก้ี�ยวก้ับต์ัวสิินค้�ได ้

อิย่�งถ้ก้ต้์อิง ไม่เบื�อิกั้บก้�รต์อิบคำ�ถ�มซีำ��ซี�ก้ แม้ว่�จะเป็นสิิ�งที� 

เร�ใส่ิลีงในโพสิต์์ไว้อิย้่แล้ีว 

 เวลี�เค้�ทัก้ม� “ข่อิงยังอิย้่ไหม ลีดได้ไหม” ก็้อิย่�ต์อิบ 

ไปแค่ว่� “ยังอิย่้ ลีดได้นิดหน่อิย” ต้์อิงเปลีี�ยนคว�มร้้ส่ิก้จ�ก้แค่สินใจ

เป็นร้้ส่ิก้อิย�ก้ซืี�อิให้ได้ เช่ีน “ต์อินนี�ยังอิย่้ มีคนถ�มเข้่�ม�เยอิะเลีย 

แต์่ก้ ็ย ังไม่ได ้ต์ ัดสิินใจให้ใคร ถ้�สินใจจริงจะลีดให้ได ้ ...” 

“รับรอิงร�ค�ข่�ยไม่สิร้�งบ้�นค่� แต่์สิภ�พปิ�งไม่มีรอิย วันนัดรับ 

ข่อิงลีอิงเอิ� Loupe ม�สิ่อิงได้เลีย” แลี้วก้็สิ่งอิิโมจิยิ�มหว�น ๆ 

ต์�มไปด้วย

 ระวัง!! อิย่�เผู้ลีอิใชี้คำ�พ้ดที�ลี้ก้ค้�ฟัังแลี้วไม่ปลีื�ม เชี่น 

“อัินนี�ก็้ไม่ร้้” “ไม่แน่ใจเหมือินกั้น..” หรือิก้�รใช้ีคำ�ไม่สุิภ�พก็้ไม่ควรทำ�

เพร�ะเร�ไม่ร้้เลียว่� ผู้้้ซืี�อิข่อิงเร�เป็นใครที�ไหน จ�ก้ประสิบก้�รณ์ก็้

เคยเจอิคนซืี�อ่ิที�เป็นผู้้้บริห�รบริษั์ทข่น�ดใหญ่แลีะเป็นเพื�อินกั้บปลัีด

ก้ระทรวง ขั่บรถเยอิรมันชัี�น S ม�รับเครื�อิงด้ดฝุู่นมือิสิอิงร�ค�ไม่ถ่ง

สิอิงพันม�แล้ีว 

 เร�มัก้จะทำ�ให้ล้ีก้ค้�ต์ก้ลีงด้วยตั์วเอิงแบบแอิบชีี�นำ�ให้เค้�

เลืีอิก้ต์อิบคำ�ถ�ม เช่ีน “นัดดูข่อง วันไหนดีคะ” หรือิอิ�จใช้ีไม้ต์�ย 

“ถ้ารับข่องวันน้ี ลดให้เลย ... บาท” เพื�อิให้ล้ีก้ค้�ตั์ดสิินใจเร็วข่่�น 

คือิ อิ�รมณ์แบบอิย�ก้ได้ก็้รีบซืี�อินะ ซืี�อิวันอืิ�นไม่ได้ร�ค�นี�แล้ีวนะ 

อิย่�ให้มีเวลี�คิดน�นเพร�ะคนเร�เปลีี�ยนใจได้ทุก้วิน�ที แต่์ก็้อิย่�

ข่�ยแบบยัดเยียดจะข่�ยให้ได้ คนซืี�อิจะอ่ิดอัิด 

 อิีก้วิธิ์ีที�เร�มัก้ใชี้เพื�อิปิดก้�รข่�ย คือิ ก้�รแถมสิ่งฟัรีให้ 

แต่์ต้์อิงมีเงื�อินไข่เช่ีน ซืี�อิวันนี�ส่ิงลีงทะเบียนทันที หรือิถ้�ไม่ต่์อิร�ค�

เร�จะส่ิง EMS ให้เลีย เพร�ะล้ีก้ค้�ส่ิวนใหญ่เมื�อิจ่�ยเงินแล้ีวก็้ย่อิม

อิย�ก้ได้รับข่อิงเร็วเร็ว

 เมื�อิปิดก้�รข่�ยได้แล้ีว ก็้ควรส่ิงข่อิงให้เร็วที�สุิดพร้อิมส่ิง

หลีัก้ฐ�นก้�รสิ่งให้ผู้้้ซีื�อิ จะชี่วยเพิ�มคว�มน่�เชีื�อิถือิข่อิงเร�ต์่อิไป 

ในอิน�คต์ แต่์ส่ิวนตั์วชีอิบแจ้งว่�สิะดวก้นัดรับม�ก้ก้ว่� ทำ�ให้ผู้้้ซืี�อิ

อิย�ก้ติ์ดต่์อิเร�ม�ก้ข่่�น เพร�ะด้น่�เชืี�อิถือิว่�มีตั์วต์น แลีะถ้�เป็นข่อิง

มีร�ค� ถ้�นัดรับจะได้สิบ�ยใจทั�งสิอิงฝู่�ย เพร�ะจะได้ต์รวจสิอิบสิินค้�

ให้พอิใจก่้อินที�จะจ่�ยเงิน แลีะเร�ก็้สิบ�ยใจว่�ข่อิงจะไม่ห�ยระหว่�ง

ก้�รส่ิง ยก้เว้นว่�เสีิยแต่์ว่� ผู้้้ซืี�อิบ�งร�ยอิย่้ต่์�งจังหวัดก็้ต้์อิงรับคว�ม

เสีิ�ยงในก้�รส่ิงข่อิงได้ ซ่ี�งคนเหล่ี�นี�ก็้มัก้จะด้แลีะตั์ดสิินใจจ�ก้คว�ม

น่�เชืี�อิถือิข่อิงผู้้้ข่�ยเป็นสิำ�คัญ

 ต์อินเริ�มต้์นที�ยังไม่เคยทำ�ก็้อิ�จจะร้้ส่ิก้ไม่ก้ล้ี�หรือิเขิ่นอิ�ย

แต่์พอิทำ�บ่อิย ๆ ก็้จะเริ�มชิีน เริ�มง่�ยแลีะสินุก้ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถ 

ข่�ยข่อิงเก่้�ม�สัิบเปลีี�ยนเพื�อิเอิฟัข่อิงรุ่นใหม่ไปได้เรื�อิย ๆ  นอิก้จ�ก้นี�

ยังทำ�ให้ค้นพบคว�มสิ�ม�รถอีิก้ด้�นหน่�งข่อิงเร�ด้วยนะ 

เร�เริ�มม�น�นแลี้ว... คุณลี่ะ จะลีอิงเริ�มไปห�ข่อิงที�ลีืมไว้

ที�ใต์้บันไดหรือิยัง

ป.ลี. คำ�ศั์พท์ ในก้�ร Shopping online ที�ควรร้้

ร�ค�ไปต่์อิได้ = ร�ค�ที�ซืี�อิม�แล้ีวสิ�ม�รถเอิ�ไปข่�ยต่์อิได้ก้ำ�ไร
ร�ค�ไม่สิร้�งบ้�น = ร�ค�สิมเหตุ์สิมผู้ลี
เอิฟั = confirm ยืนยันซืี�อิ

 

 
 

 

 
 

“ข่อิให้ถือิประโยชีน์สิ่วนต์นเป็นที�สิอิง ประโยชีน์ข่อิงเพื�อินมนุษ์ย์เป็นกิ้จที�

หน่�ง ลี�ภ ทรัพย์ แลีะ เกี้ยรต์ิยศ์จะต์ก้ม�แก่้ท่�นเอิง ถ้�ท่�นทรงธิ์รรมะแห่งวิชี�ชีีพ

ไว้ให้บริสิุทธ์ิิ์” พระร�ชีดำรัสิข่อิง สิมเด็จพระมหิต์ลี�ธิ์ิเบศ์ร อิดุลียเดชีวิก้รม  

พระบรมร�ชีชีนก้ พระบิด�แห่งก้�รแพทย์ไทย  

 

 
เหลี่�นิสิิต์ทันต์แพทย์ผู้้้ร�ำเรียนวิชี�ในต์ำร� เปรียบดั�งลี้ก้นก้ที�รอิยคอิยแม่นก้ปอินอิ�ห�รม�โดยต์ลีอิด 6 ป จนต์อินนี�

ใก้ลี้ถ่งวันที�จะได้อิอิก้จ�ก้รังที�ฟั้มฟััก้ แต์่ก้่อินที�จะถ่งวันนั�น เหลี่�ลี้ก้นก้ที�ไม่เคยห่�งจ�ก้รังข่อิงต์ัวเอิง ทั�งยังข่�ดประสิบก้�รณ์

จ�ก้สิถ�นก้�รณ์จริง จะสิ�ม�รถรับใชี้สิังคมได้อิย่�งมีประสิิทธิ์ิภ�พได้อิย่�งไรก้�รอิอิก้ชีุมชีนครั�งนี�จ่งเป็นทั�งก้�รฝูก้ฝูนแลีะ

จำลีอิงโลีก้ภ�ยนอิก้ให้เหลี่�ลี้ก้นก้ ผู้้ ้ซี่ �งไม่เคยได้อิอิก้จ�ก้รัง ได้เต์รียมคว�มพร้อิม ได้เข่้�ใจหัวใจแห่งชีุมชีน ได้สิร้�ง

ประสิบก้�รณ์ ก้่อินที�จะสิย�ยปก้อิอิก้ไปสิ้่โลีก้ที�ก้ว้�งใหญ่ เพื�อิชี่วยเหลีือิผู้้้คน เพื�อิพัฒน�สิังคม เพื�อิสิ�นต์่อิพระบรมร�ชี

ปณิธิ์�นข่อิงพระบรมร�ชีชีนก้สิืบต์่อิไป 

 

 

 

 

 

 

 

จ�ก้ก้�รศ์่ก้ษ์�ชุีมชีน พบว่�พื�นที�ข่อิงอิำเภอิสิีคิ�ว มีโรงง�นก้ว่� 300 แห่ง ซี่�งถือิว่�มีจำนวนค่อินข้่�งม�ก้ ประก้อิบกั้บ 

ณ ข่ณะนั�นคุณฉัต์รชัีย สิถ�วรินทุ ผู้้้จัดก้�รแผู้นก้คว�มปลีอิดภัยในก้�รทำง�นแลีะสิิ�งแวดลี้อิม บริษั์ท ปทุมไรซีมิลี แอินด์ แก้ร

น�รี จำกั้ด พื�นที�สิีคิ�ว มีแผู้นจะทำโครงก้�รสิุข่ภ�พช่ีอิงป�ก้ เร�จ่งเลีือิก้ให้บริษั์ท ปทุมไรซีมิลี แอินด์ แก้รน�รี จำกั้ด พื�นที�สิีคิ�ว

เป็นโรงง�นต์น้แบบเพื�อิทำโครงก้�รข่อิงเร� ภ�รกิ้จข่อิงเร�จ่งถือิว่�มีคว�มท้�ท�ย ก้�รจะเปลีี�ยนแปลีงคว�มคิดแลีะพฤต์ิก้รรม

ข่อิงคนในวัยทำง�นย่อิมทำได้ย�ก้ก้ว่�ในวัยเด็ก้ โชีคดีที�เร�มีผู้้้จัดก้�รแผู้นก้ที�พร้อิมจะให้คว�มร่วมมือิในโครงก้�รแลีะคอิยเป็น

คนประสิ�นง�นทุก้อิย่�ง เป�หม�ยข่อิงเร�จ่งเป็นไปได้ม�ก้ข่่�น 
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 ร้ปภ�พสิินค้�ทุก้ชีิ�น ควรจะเป็นรป้ที�เร�ถ่�ยเอิง จัดว�ง

ให้เห็นชีัดเจน มีร้ปเยอิะ ๆ หลี�ย ๆ มุมเพิ�มคว�มน่�สินใจ แลีะให้ดี

ควรจะมีก้ระด�ษ์เข่ียนชีื�อิต์ัวเอิงว�งไว้ข่้�งๆด้วยเผู้ื�อิก้ันก้�รถ้ก้นำ�ร้ป

ไปใชี ้ห�ก้ข่อิงมต์ำ�หนต์อิงแสิดงใหเ้หน็ในรป้ชีดัเจน เพื�อิใหผู้้ซีื�อิ 

สิ�ม�รถต์ดัสิินใจได้ว่�ต์้อิงก้�รซีื�อิหรือิไม่ จะได้ไม่ต์้อิงมีปัญห�ก้ัน

ในภ�ยหลีัง

 จุดแข่็งสิำ�คัญที�ทำ�ให้ข่�ยข่อิงอิอิก้ได้เร็วคือิ คว�มรวดเร็ว

ในก้�รต์อิบคำ�ถ�มแลีะต์อิบต์รงประเดน็ดว้ยคว�มสิภุ�พ เพร�ะ 

แสิดงให้เห็นถ่งคว�มเป็นมือิอิ�ชีีพจริงๆ ถ้�ได้แบบถ�มปุ�บต์อิบปั�บ 

อิันนี�คนซีื�อิจะชีอิบม�ก้ อิย่�ปลี่อิยให้รอิน�นเดี�ยวเค้�จะเปลีี�ยนใจ

ไปซีื�อิที�อิื�นซีะก้อิน ต์อิงสิ�ม�รถต์อิบคำ�ถ�มเก้ี�ยวก้บัต์วัสินิค�้ได้ 

อิย่�งถ้ก้ต์้อิง ไม่เบื�อิก้ับก้�รต์อิบคำ�ถ�มซีำ��ซี�ก้ แม้ว่�จะเป็นสิิ�งที� 

เร�ใสิ่ลีงในโพสิต์์ไว้อิย้่แลี้ว 

 เวลี�เค้�ทัก้ม� “ข่อิงยังอิย้่ไหม ลีดได้ไหม” ก้็อิย่�ต์อิบ 

ไปแค่ว่� “ยังอิย้่ ลีดได้นิดหน่อิย” ต์้อิงเปลีี�ยนคว�มร้้สิ่ก้จ�ก้แค่สินใจ

เป็นร้้สิ่ก้อิย�ก้ซีื�อิให้ได้ เชี่น “ต์อินนี�ยังอิย้่ มีคนถ�มเข่้�ม�เยอิะเลีย 

แต์ก้ย็งัไมไ่ดต์ดัสินิใจใหใ้คร ถ�้สินใจจรงิจะลีดใหไ้ด.้..” 

“รับรอิงร�ค�ข่�ยไม่สิร้�งบ้�นค่� แต์่สิภ�พปิ�งไม่มีรอิย วันนัดรับ 

ข่อิงลีอิงเอิ� Loupe ม�สิอิงไดเ้ลีย” แลีว้ก้สิง่อิโิมจยิิ�มหว�น ๆ 

ต์�มไปดว้ย

 ระวงั!! อิย�่เผู้ลีอิใชีค้ำ�พด้ที�ลีก้ค�้ฟังัแลีว้ไมป่ลีื�ม เชีน่ 

“อิันนี�ก้็ไม่ร้ ้” “ไม่แน่ใจเหมือินก้ัน..” หรือิก้�รใชี้คำ�ไม่สิุภ�พก้็ไม่ควรทำ�

เพร�ะเร�ไม่ร้้เลียว่� ผู้้้ซีื�อิข่อิงเร�เป็นใครที�ไหน จ�ก้ประสิบก้�รณ์ก้็

เคยเจอิคนซีื�่อิที�เป็นผู้้้บริห�รบริษ์ัทข่น�ดใหญ่แลีะเป็นเพื�อินก้ับปลีัด

ก้ระทรวง ข่ับรถเยอิรมันชีั�น S ม�รับเครื�อิงด้ดฝูุ่นมือิสิอิงร�ค�ไม่ถ่ง

สิอิงพันม�แลี้ว 

 เร�มัก้จะทำ�ให้ลี้ก้ค้�ต์ก้ลีงด้วยต์ัวเอิงแบบแอิบชีี�นำ�ให้เค้�

เลีือิก้ต์อิบคำ�ถ�ม เชี่น “นัดดูข่อง วันไหนดีคะ” หรือิอิ�จใชี้ไม้ต์�ย 

“ถ้ารับข่องวันนี้ ลดให้เลย ... บาท” เพื�อิให้ลี้ก้ค้�ต์ัดสิินใจเร็วข่่�น 

คือิ อิ�รมณ์แบบอิย�ก้ได้ก้็รีบซีื�อินะ ซีื�อิวันอิื�นไม่ได้ร�ค�นี�แลี้วนะ 

อิย่�ให้มีเวลี�คดิน�นเพร�ะคนเร�เปลีี�ยนใจได้ทุก้วิน�ที แต์่ก้็อิย่�

ข่�ยแบบยดัเยียดจะข่�ยให้ได้ คนซีื�อิจะอิ่ดอิัด 

 อิก้วธิ์ทีี�เร�มก้ใชีเ้พื�อิปดิก้�รข่�ย คอิ ก้�รแถมสิง่ฟัรใีห้ 

แต์่ต์้อิงมีเงื�อินไข่เชี่น ซีื�อิวันนี�สิ่งลีงทะเบียนทันที หรือิถ้�ไม่ต์่อิร�ค�

เร�จะสิ่ง EMS ให้เลีย เพร�ะลี้ก้ค้�สิ่วนใหญ่เมื�อิจ่�ยเงินแลี้วก้็ย่อิม

อิย�ก้ได้รับข่อิงเร็วเร็ว

 เมื�อิปิดก้�รข่�ยได้แลี้ว ก้็ควรสิ่งข่อิงให้เร็วที�สิุดพรอิมสิ่ง

หลีก้ฐ�นก้�รสิง่ใหผู้้ซีื�อิ จะชีว่ยเพิ�มคว�มน�่เชีื�อิถอิข่อิงเร�ต์อิไป 

ในอิน�คต์ แต์่สิ่วนต์ัวชีอิบแจ้งว่�สิะดวก้นัดรับม�ก้ก้ว�่ ทำ�ให้ผู้้้ซีื�อิ

อิย�ก้ต์ิดต์่อิเร�ม�ก้ข่่�น เพร�ะด้น่�เชีื�อิถือิว่�มีต์ัวต์น แลีะถ้�เป็นข่อิง

มีร�ค� ถ้�นัดรับจะได้สิบ�ยใจทั�งสิอิงฝู่�ย เพร�ะจะได้ต์รวจสิอิบสิินค้�

ให้พอิใจก้่อินที�จะจ่�ยเงิน แลีะเร�ก้็สิบ�ยใจว่�ข่อิงจะไม่ห�ยระหว่�ง

ก้�รสิ่ง ยก้เว้นว่�เสิียแต์่ว่� ผู้้้ซีื�อิบ�งร�ยอิย้่ต์่�งจังหวัดก้็ต์้อิงรับคว�ม

เสิี�ยงในก้�รสิ่งข่อิงได้ ซี่�งคนเหลี่�นี�ก้็มัก้จะด้แลีะต์ัดสิินใจจ�ก้คว�ม

น่�เชีื�อิถือิข่อิงผู้้้ข่�ยเป็นสิำ�คัญ

 ต์อินเริ�มต์้นที�ยังไม่เคยทำ�ก้็อิ�จจะร้้สิ่ก้ไม่ก้ลี้�หรือิเข่ินอิ�ย

แต์่พอิทำ�บ่อิย ๆ ก้็จะเริ�มชีิน เริ�มง่�ยแลีะสินุก้ ทำ�ให้เร�สิ�ม�รถ 

ข่�ยข่อิงเก้่�ม�สิับเปลีี�ยนเพื�อิเอิฟัข่อิงรุ่นใหม่ไปได้เรื�อิย ๆ นอิก้จ�ก้นี�

ยังทำ�ให้ค้นพบคว�มสิ�ม�รถอิีก้ด้�นหน่�งข่อิงเร�ด้วยนะ 

เร�เริ�มม�น�นแลีว้... คณุลีะ่ จะลีอิงเริ�มไปห�ข่อิงที�ลีมืไว้

ที�ใต์บ้นัไดหรอิยงั

ป.ลี. คำ�ศ์ัพท์ ในก้�ร Shopping online ที�ควรร้้

ร�ค�ไปต์่อิได้ = ร�ค�ที�ซีื�อิม�แลี้วสิ�ม�รถเอิ�ไปข่�ยต์่อิได้ก้ำ�ไร
ร�ค�ไม่สิร้�งบ้�น = ร�ค�สิมเหต์ุสิมผู้ลี
เอิฟั = confirm ยืนยันซีื�อิ

 

 
 

 

 
 

“ข่อิให้ถือิประโยชีน์สิ่วนต์นเป็นที�สิอิง ประโยชีน์ข่อิงเพื�อินมนุษ์ย์เป็นก้ิจที�

หน่�ง ลี�ภ ทรัพย์ แลีะ เก้ียรต์ิยศ์จะต์ก้ม�แก้่ท่�นเอิง ถ้�ท่�นทรงธิ์รรมะแหง่วชี�ชีพี

ไวใ้หบ้รสิทุธิ์ิ”์ พระร�ชีดำรสิข่อิง สิมเดจ็พระมหต์ลี�ธิ์เิบศ์ร อิดลียเดชีวก้รม  

พระบรมร�ชีชีนก้ พระบิด�แห่งก้�รแพทย์ไทย  

 

 
เหลี่�นิสิิต์ทันต์แพทย์ผู้้้ร�ำเรียนวิชี�ในต์ำร� เปรียบดั�งลี้ก้นก้ที�รอิยคอิยแม่นก้ปอินอิ�ห�รม�โดยต์ลีอิด 6 ป จนต์อินนี�

ใก้ลีถ้ง่วนัที�จะไดอิอิก้จ�ก้รงัที�ฟัม้ฟัก้ แต์ก้อินที�จะถง่วนันั�น เหลี�่ลีก้นก้ที�ไมเ่คยห�่งจ�ก้รงัข่อิงต์ัวเอิง ทั�งยงัข่�ดประสิบก้�รณ์

จ�ก้สิถ�นก้�รณจ์รงิ จะสิ�ม�รถรบัใชีสิงัคมไดอิย�่งมปีระสิทิธิ์ภิ�พไดอิย�่งไรก้�รอิอิก้ชีมุชีนครั�งนี�จง่เปน็ทั�งก้�รฝูก้ฝูนแลีะ

จำลีอิงโลีก้ภ�ยนอิก้ใหเ้หลี�่ลีก้นก้ ผู้้ซี่�งไมเ่คยไดอิอิก้จ�ก้รงั ไดเ้ต์รยีมคว�มพรอิม ไดเ้ข่�้ใจหวัใจแหง่ชีมุชีน ไดสิร�้ง

ประสิบก้�รณ ์ก้อินที�จะสิย�ยปก้อิอิก้ไปสิ้โ่ลีก้ที�ก้ว�้งใหญ ่เพื�อิชีว่ยเหลีอิผู้้ค้น เพื�อิพฒัน�สิงัคม เพื�อิสิ�นต์อิพระบรมร�ชี

ปณิธิ์�นข่อิงพระบรมร�ชีชีนก้สิืบต์่อิไป 

 

 

 

 

 

 

 

จ�ก้ก้�รศ์่ก้ษ์�ชีุมชีน พบว่�พื�นที�ข่อิงอิำเภอิสิีคิ�ว มีโรงง�นก้ว่� 300 แห่ง ซี่�งถือิว่�มีจำนวนค่อินข่้�งม�ก้ ประก้อิบก้บั 

ณ ข่ณะนั�นคุณฉัต์รชีัย สิถ�วรินทุ ผู้้้จัดก้�รแผู้นก้คว�มปลีอิดภัยในก้�รทำง�นแลีะสิิ�งแวดลี้อิม บริษ์ัท ปทุมไรซีมิลี แอินด ์แก้ร

น�รี จำก้ัด พื�นที�สิีคิ�ว มีแผู้นจะทำโครงก้�รสิุข่ภ�พชี่อิงป�ก้ เร�จ่งเลีือิก้ให้บริษ์ัท ปทุมไรซีมิลี แอินด์ แก้รน�รี จำก้ัด พื�นที�สิคีิ�ว

เป็นโรงง�นต์้นแบบเพื�อิทำโครงก้�รข่อิงเร� ภ�รก้ิจข่อิงเร�จ่งถือิว�่มีคว�มท�้ท�ย ก้�รจะเปลีี�ยนแปลีงคว�มคิดแลีะพฤต์ก้รรม

ข่อิงคนในวัยทำง�นย่อิมทำได้ย�ก้ก้ว่�ในวัยเด็ก้ โชีคดีที�เร�มีผู้้้จัดก้�รแผู้นก้ที�พร้อิมจะให้คว�มร่วมมือิในโครงก้�รแลีะคอิยเปน็

คนประสิ�นง�นทุก้อิย่�ง เป�หม�ยข่อิงเร�จ่งเป็นไปไดม้�ก้ข่่�น 
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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ

ไวใหบริสุทธ์ิ” พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย  
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานทีแ่ปรงฟน

มสีภาพทรดุโทรม ไฟชำรดุ กระจกบางสวนเสยีหาย ไม

เอือ้อำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนกพ็บได

มาก แตปญหาอนัดบัหนึง่ทีพ่บคอืมกีลิน่ปาก สวนหนึง่

อาจเกดิจากการทำงานในโรงงานเกีย่วกบัการทีพ่นกังาน

ไมสามารถทานนำ้ไดในเวลางานไดเลย ซึง่ปญหานีส้งผล

ตอชวีติประจำวนัของพวกเขา แตเพราะเหตนุีท้ำให

พนกังานมกีารใสใจดแูลสขุภาพชองปาก มบีางคนแปรง

ฟนในตอนเทีย่ง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจกต็าม 

พวกเราจงึเลง็เหน็ถงึศกัยภาพในสวนนี ้หากสามารถ

สงเสรมิพฤตกิรรมเดมิทีด่อียูแลว เพยีงแคปรบัเปลีย่นการบวนนำ้หลงัแปรงฟนเปนวธิกีารแปรงแหง โดยการแสดงใหเหน็ถึง

ขอดขีองการแปรงแหงและการใชยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรด ซึง่การดำเนนิการตามนี ้จะทำใหไมจำเปนตองเปลีย่นพฤตกิรรมใหม

ทัง้หมด จงึงายตอการปฏบิัตใินระยะยาว พวกเราจงึไดประสานกบัทางบรษิทั ปทมุไรซมิล แอนด แกรนาร ีจำกดั ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลงัรบัประทานอาหารกลางวนั และการปรบัปรงุสถานทีส่ำหรบัแปรงฟน บรเิวณหองนำ้ เพือ่

สงเสริมพฤติกรรมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมอีปุสรรค เชนเดยีวกบัสถานการณในปจจบุนัที ่COVID-19 ทวคีวามรนุแรงขึน้

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกทั้งทางโรงงานกป็ดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามทีมุ่งหมายไวได แตอปุสรรคแคนีก้ท็ำใหพวกเราไดเรยีนรูทีจ่ะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกที่ไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกดิการแปรงแหงและการเลอืกใชยาสฟีนทีม่ี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยทีท่าทาย แตในที่สุดก็ทำใหเกิด

เปนกจิกรรม “แปรงด ียาด ีรบัฟรอีกีชดุ” ขึน้ ในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกจิกรรมทีป่ระยกุตใชกลุมไลนทีม่อียู

แลวของพนกังานใหเกดิประโยชน โดยพวกเราไดจดัทำโปสเตอรใหความรูทัง้

วธิกีารแปรงแหงและหลกัการเลอืกยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรดสงไปในกลุมไลน 

หลงัจากนัน้จะใหพนกังานสงรปูถายกลองยาสีฟนทีต่นเองใช โดยขดีเสนใตเนน

บรเิวณทีม่คีำวา “ฟลอูอไรด” รวมกบัรูปของตนเองขณะแปรงแหงทีบ่านหรือที่

โรงงานกไ็ด โดยถาพนกังานของแผนกไหนสามารถทำตามทีก่จิกรรมระบไุวได

มากกวาครึง่หนึง่ของแผนก ทัง้แผนกนัน้จะไดรบัของรางวลัเปนแปรงสฟีนและ

ยาสฟีนทกุคน นอกจากนีค้นที่เขารวมกจิกรรมจะไดรบัสิทธพิิเศษในการรับการ

รกัษาทนัตกรรมทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ ซึง่กจิกรรมนี ้นอกจากจะชวยสงเสรมิให

พนักงานสามารถนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกทั้งพนักงานสวนใหญที่ไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงทีบ่าน ทำใหมัน่ใจไดวากระแสการแปรงแหงนีจ้ะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวทีอ่าศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลานีจ้ะ

ไมเกดิขึน้เลย หากไมไดรบัการชวยเหลอืจากผูจดัการแผนกความ

ปลอดภยัในการทำงานและสิง่แวดลอมทีช่วยประสานงานตดิตอ

กบัทางโรงงานทัง้หมด และอาจารยพีเ่ลีย้งทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ที่

นอกจากจะดแูลพวกเราเปนอยางด ียงัคอยประสานกบัทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวลัใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานทีแ่ปรงฟน

มสีภาพทรดุโทรม ไฟชำรดุ กระจกบางสวนเสยีหาย ไม

เอือ้อำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนกพ็บได

มาก แตปญหาอนัดบัหนึง่ทีพ่บคอืมกีลิน่ปาก สวนหนึง่

อาจเกดิจากการทำงานในโรงงานเกีย่วกบัการทีพ่นกังาน

ไมสามารถทานนำ้ไดในเวลางานไดเลย ซึง่ปญหานีส้งผล

ตอชวีติประจำวนัของพวกเขา แตเพราะเหตนุีท้ำให

พนกังานมกีารใสใจดแูลสขุภาพชองปาก มบีางคนแปรง

ฟนในตอนเทีย่ง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจกต็าม 

พวกเราจงึเลง็เหน็ถงึศกัยภาพในสวนนี ้หากสามารถ

สงเสรมิพฤตกิรรมเดมิทีด่อียูแลว เพยีงแคปรบัเปลีย่นการบวนนำ้หลงัแปรงฟนเปนวธิกีารแปรงแหง โดยการแสดงใหเหน็ถึง

ขอดขีองการแปรงแหงและการใชยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรด ซึง่การดำเนนิการตามนี ้จะทำใหไมจำเปนตองเปลีย่นพฤตกิรรมใหม

ทัง้หมด จงึงายตอการปฏบิัตใินระยะยาว พวกเราจงึไดประสานกบัทางบรษิทั ปทมุไรซมิล แอนด แกรนาร ีจำกดั ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลงัรบัประทานอาหารกลางวนั และการปรบัปรงุสถานทีส่ำหรบัแปรงฟน บรเิวณหองนำ้ เพือ่

สงเสริมพฤติกรรมที่ดีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมอีปุสรรค เชนเดยีวกบัสถานการณในปจจบุนัที ่COVID-19 ทวคีวามรนุแรงขึน้

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกทั้งทางโรงงานกป็ดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามทีมุ่งหมายไวได แตอปุสรรคแคนีก้ท็ำใหพวกเราไดเรยีนรูทีจ่ะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกที่ไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกดิการแปรงแหงและการเลอืกใชยาสฟีนทีม่ี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยทีท่าทาย แตในที่สุดก็ทำใหเกิด

เปนกจิกรรม “แปรงด ียาด ีรบัฟรอีกีชดุ” ขึน้ ในวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ถงึวนัที ่3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกจิกรรมทีป่ระยกุตใชกลุมไลนทีม่อียู

แลวของพนกังานใหเกดิประโยชน โดยพวกเราไดจดัทำโปสเตอรใหความรูทัง้

วธิกีารแปรงแหงและหลกัการเลอืกยาสฟีนทีม่ฟีลอูอไรดสงไปในกลุมไลน 

หลงัจากนัน้จะใหพนกังานสงรปูถายกลองยาสฟีนทีต่นเองใช โดยขดีเสนใตเนน

บรเิวณทีม่คีำวา “ฟลอูอไรด” รวมกบัรูปของตนเองขณะแปรงแหงทีบ่านหรือที่

โรงงานกไ็ด โดยถาพนกังานของแผนกไหนสามารถทำตามทีก่จิกรรมระบไุวได

มากกวาครึง่หนึง่ของแผนก ทัง้แผนกนัน้จะไดรบัของรางวลัเปนแปรงสฟีนและ

ยาสฟีนทกุคน นอกจากนีค้นที่เขารวมกจิกรรมจะไดรบัสิทธพิิเศษในการรับการ

รกัษาทนัตกรรมทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ ซึง่กจิกรรมนี ้นอกจากจะชวยสงเสรมิให

พนักงานสามารถนำความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรดแลว พนกังานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกทั้งพนักงานสวนใหญที่ไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงทีบ่าน ทำใหมัน่ใจไดวากระแสการแปรงแหงนีจ้ะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลานีจ้ะ

ไมเกดิขึน้เลย หากไมไดรบัการชวยเหลอืจากผูจดัการแผนกความ

ปลอดภยัในการทำงานและสิง่แวดลอมทีช่วยประสานงานตดิตอ

กบัทางโรงงานทัง้หมด และอาจารยพีเ่ลีย้งทีโ่รงพยาบาลสคีิว้ที่

นอกจากจะดแูลพวกเราเปนอยางด ียงัคอยประสานกบัทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวลัใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย 
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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ

ไวใหบริสุทธ์ิ” พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย  

 

 
เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกท่ีรอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนน้ี

ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ

จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ

จำลองโลกภายนอกใหเหลาลูกนก ผู ซึ ่งไมเคยไดออกจากรัง ไดเตรียมความพรอม ไดเขาใจหัวใจแหงชุมชน ไดสราง

ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช

ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาชุมชน พบวาพ้ืนท่ีของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ 

ณ ขณะน้ันคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร

นารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว

เปนโรงงานตนแบบเพ่ือทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม

ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีท่ีเรามีผูจัดการแผนกท่ีพรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน

คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากข้ึน 
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“ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ี

หน่ึง ลาภ ทรัพย และ เกียรติยศจะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพ

ไวใหบริสุทธ์ิ” พระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก พระบิดาแหงการแพทยไทย  

 

 
เหลานิสิตทันตแพทยผูร่ำเรียนวิชาในตำรา เปรียบดั่งลูกนกท่ีรอยคอยแมนกปอนอาหารมาโดยตลอด 6 ป จนตอนน้ี

ใกลถึงวันที่จะไดออกจากรังที่ฟูมฟก แตกอนที่จะถึงวันนั้น เหลาลูกนกที่ไมเคยหางจากรังของตัวเอง ทั้งยังขาดประสบการณ

จากสถานการณจริง จะสามารถรับใชสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรการออกชุมชนครั้งนี้จึงเปนทั้งการฝกฝนและ

จำลองโลกภายนอกใหเหลาลูกนก ผู ซึ ่งไมเคยไดออกจากรัง ไดเตรียมความพรอม ไดเขาใจหัวใจแหงชุมชน ไดสราง

ประสบการณ กอนที่จะสยายปกออกไปสูโลกที่กวางใหญ เพื่อชวยเหลือผูคน เพื่อพัฒนาสังคม เพื่อสานตอพระบรมราช

ปณิธานของพระบรมราชชนกสืบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

จากการศึกษาชุมชน พบวาพ้ืนท่ีของอำเภอสีคิ้ว มีโรงงานกวา 300 แหง ซึ่งถือวามีจำนวนคอนขางมาก ประกอบกับ 

ณ ขณะน้ันคุณฉัตรชัย สถาวรินทุ ผูจัดการแผนกความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอม บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกร

นารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว มีแผนจะทำโครงการสุขภาพชองปาก เราจึงเลือกใหบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด พ้ืนท่ีสีคิ้ว

เปนโรงงานตนแบบเพ่ือทำโครงการของเรา ภารกิจของเราจึงถือวามีความทาทาย การจะเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม

ของคนในวัยทำงานยอมทำไดยากกวาในวัยเด็ก โชคดีท่ีเรามีผูจัดการแผนกท่ีพรอมจะใหความรวมมือในโครงการและคอยเปน

คนประสานงานทุกอยาง เปาหมายของเราจึงเปนไปไดมากข้ึน 
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จากการสำรวจโรงงานพบวา สถานท่ีแปรงฟน

มีสภาพทรุดโทรม ไฟชำรุด กระจกบางสวนเสียหาย ไม

เอื้ออำนวยตอการแปรงฟน ปญหาการปวดฟนก็พบได

มาก แตปญหาอันดับหนึ่งที่พบคือมีกลิ่นปาก สวนหน่ึง

อาจเกิดจากการทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการท่ีพนักงาน

ไมสามารถทานน้ำไดในเวลางานไดเลย ซึ่งปญหาน้ีสงผล

ตอชีวิตประจำวันของพวกเขา แตเพราะเหตุนี ้ทำให

พนักงานมีการใสใจดูแลสุขภาพชองปาก มีบางคนแปรง

ฟนในตอนเที่ยง แมสภาพแวดลอมจะไมเปนใจก็ตาม 

พวกเราจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพในสวนนี้ หากสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมเดิมที่ดีอยูแลว เพียงแคปรับเปลี่ยนการบวนน้ำหลังแปรงฟนเปนวิธีการแปรงแหง โดยการแสดงใหเห็นถึง

ขอดีของการแปรงแหงและการใชยาสีฟนที่มีฟลูออไรด ซึ่งการดำเนินการตามนี้ จะทำใหไมจำเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ทั้งหมด จึงงายตอการปฏิบัติในระยะยาว พวกเราจึงไดประสานกับทางบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด ในการออก

นโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทานอาหารกลางวัน และการปรับปรุงสถานที่สำหรับแปรงฟน บริเวณหองน้ำ เพ่ือ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึน 

 

  

      
 

แนนอนวาในการทำงานใดๆ ยอมมีอุปสรรค เชนเดียวกับสถานการณในปจจุบันท่ี COVID-19 ทวีความรุนแรงข้ึน

เรื่อยๆ สงผลใหระยะเวลาดำเนินการจาก 5 สัปดาห เหลือเพียงแค 2 สัปดาห อีกท้ังทางโรงงานก็ปดรับบุคคลภายนอก ทำให

พวกเราไมสามารถเขาไปรณรงคแปรงแหงตามที่มุงหมายไวได แตอุปสรรคแคน้ีก็ทำใหพวกเราไดเรียนรูที่จะแกไขปญหา 

เปรียบดั่งลูกนกท่ีไดฝกขยับปกบิน  

 
 

 

 

การสรางกระแสใหเกิดการแปรงแหงและการเลือกใชยาสีฟนที ่มี

ฟลูออไรด โดยการทำโครงการทางไกล เปนโจทยท่ีทาทาย แตในท่ีสุดก็ทำใหเกิด

เปนกิจกรรม “แปรงดี ยาดี รับฟรีอีกชุด” ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยเปนกิจกรรมที่ประยุกตใชกลุมไลนที่มีอยู

แลวของพนักงานใหเกิดประโยชน โดยพวกเราไดจัดทำโปสเตอรใหความรูท้ัง

วิธีการแปรงแหงและหลักการเลือกยาสีฟนที ่มีฟลูออไรดสงไปในกลุมไลน 

หลังจากนั้นจะใหพนักงานสงรูปถายกลองยาสีฟนที่ตนเองใช โดยขีดเสนใตเนน

บริเวณที่มีคำวา “ฟลูออไรด” รวมกับรูปของตนเองขณะแปรงแหงที่บานหรอืท่ี

โรงงานก็ได โดยถาพนักงานของแผนกไหนสามารถทำตามที่กิจกรรมระบุไวได

มากกวาครึ่งหนึ่งของแผนก ทั้งแผนกนั้นจะไดรับของรางวัลเปนแปรงสีฟนและ

ยาสีฟนทุกคน นอกจากน้ีคนที่เขารวมกิจกรรมจะไดรับสิทธิพิเศษในการรับการ

รักษาทันตกรรมที่โรงพยาบาลสีคิ้ว ซึ่งกิจกรรมน้ี นอกจากจะชวยสงเสริมให

พนักงานสามารถนำความรูท่ีไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและเปลี่ยนไปใชยาสีฟนท่ีมีฟลูออไรดแลว พนักงานแตละ

คนยังชวยกันสรางใหเกิดกระแสการแปรงแหงอีกดวย 

 

 

 

 พบวาพนักงานมากกวา 70% สนใจและเขารวมกิจกรรม อีกท้ังพนักงานสวนใหญท่ีไดสงภาพมา เปนภาพการแปรง

แหงที่บาน ทำใหมั่นใจไดวากระแสการแปรงแหงน้ีจะไดงอกเงย

ไปสูสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยอยูในบานแลว ซึ่งสิ่งดีๆ เหลาน้ีจะ

ไมเกิดขึ้นเลย หากไมไดรับการชวยเหลือจากผูจัดการแผนกความ

ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดลอมที่ชวยประสานงานติดตอ

กับทางโรงงานทั้งหมด และอาจารยพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลสีคิ้วท่ี

นอกจากจะดูแลพวกเราเปนอยางดี ย ังคอยประสานกับทาง

โรงพยาบาล และเปนสงมอบของรางวัลใหทางโรงงานดวยตนเอง 

ตองขอขอบคุณมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี 76 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี 76 
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แมโครงงาน “แปรงแหงมัน่ใจ 

หางไกลฟนผ”ุ ของพวกเรา จะประสบปญหา

อปุสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลอืจาก

หลายฝาย ทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนนิการให

เกดินโยบายรณรงคแปรงแหงหลงัรับประทาน

อาหารกลางวนั และการปรบัปรงุสถานที่

สำหรบัแปรงฟน รวมถงึการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการนี้อาจจะขยายไปสูโรงงานอื่นๆ จากหนึ่งเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมทั้งอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายนี ้จากประสบการณที่ไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทกุอยางไดดวยตวั

คนเดยีว จะตองพึง่พาหนวยงานตางๆ และสิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุกค็อื คนในชมุชนทีจ่ะสนบัสนนุใหโครงการเกดิขึน้ไดจรงิ 

เปรียบเสมือนแรงลมที่คอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรกัษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 76 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนท่ี 76 
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แม  โครงงาน  “แปรงแห  งม ั ่ น ใจ 

หางไกลฟนผุ” ของพวกเรา จะประสบปญหา

อุปสรรคมาบาง แตดวยการชวยเหลือจาก

หลายฝาย ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

ภายในโรงงาน ไมวาจะเปนการดำเนินการให

เกิดนโยบายรณรงคแปรงแหงหลังรับประทาน

อาหารกลางว ัน และการปรับปรุงสถานท่ี

สำหรับแปรงฟน รวมถึงการสรางกระแสการ

แปรงแหงในกลุมผูเขารวมโครงการ ในอนาคต

โครงการน้ีอาจจะขยายไปสูโรงงานอ่ืนๆ จากหน่ึงเปนสอง เปนสิบ เปนรอย จนครอบคลุมท้ังอำเภอสีคิ้วก็เปนได 

 

สุดทายน้ี จากประสบการณท่ีไดรับ ทำใหพวกเราไดเรียนรูวา การทำงานชุมชน เราไมสามารถทำทุกอยางไดดวยตัว

คนเดียว จะตองพึ่งพาหนวยงานตางๆ และสิ่งที ่สำคัญที่สุดก็คือ คนในชุมชนที่จะสนับสนุนใหโครงการเกิดขึ ้นไดจริง 

เปรียบเสมือนแรงลมท่ีคอยสงนกนอยใหบินออกไปสูโลกกวาง 

 

 
นทพ. กมลธรรม  เอกเมธีพันธ 

นทพ. กฤตนันท  ตันดีมาภรณ 

นทพ. ยศภัทร  เปมานุกรรักษ 

นทพ. เศรษฐพงศ  วิสารจารุศร 

นทพ. อธิชาติ  อมรสมานกุล 
 

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร  
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คณะทันตแพทยศาสตร์ จุ้ฬาฯ ลงนามถวายพระพรสมเด็จ้พระกนิษฐาธิิราชเจ้้ากรมสมเด็จ้พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี
 เม่ือวันศุ์กรท่ี 15 มกราคม 2564 รศ์.ทพ.ดร.พรชัย จันศิ์ษ์ยยานนท คณบดี คณะทันตแพทยศ์าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พรอมคณะผูบริหาร คณาจารย นิสิต และบุคลากร นำาแจกันดอกไมถวายเบ้ืองหนาพระฉีายาลักษ์ณ และรวมลงนามถวายพระพรสมเด็จ

พระกนิษ์ฐาธิิ์ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศ์าลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
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